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Elke tijd heeft zijn eigen jongerencultuur.

Artistiekelingen, provo's, hippies, punkers en

alto's zijn daar voorbeelden van. Een eigen sub-

cultuur voor jongeren is een veilige manier om

grenzen af te tasten en een manier om ergens

bij te horen.

In veel landen - en ook bij ons vroeger - gelooft

men dat er mensen zijn die door een blik met

de ogen iemand ziek kunnen maken. Deze

mensen hebben het boze oog. Door amuletten

te dragen of door bepaalde rituelen uit te voe-

ren, zou men beschermd worden tegen dit

kwaad.
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Ruim vijftig jaar geleden vertrokken ex-KNIL

militairen met hun gezinnen vanuit de

Molukken naar het verre, koude Nederland. De

situatie in Indonesië was gevaarlijk, daarom zag

de Nederlandse regering zich genoodzaakt deze

gezinnen naar Nederland over te brengen.

Aanvankelijk zou het verblijf tijdelijk zijn, maar

nu na een halve eeuw wonen zij nog steeds in

Nederland.
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Vriendjes en vriendinne-

tjes zijn belangrijk in het

leven van een kind. Naast

gezelligheid biedt een

vriendschap troost en

geborgenheid. Niet voor

niets is het gezegde: op je

vrienden kun je rekenen!

Het woord piercing bete-

kent 'doorboren' of prik-

ken. Piercing is mode

onder jongelui. Veel

meisjes laten een navel-

piercing zetten en jongens

doen een ringetje door de

wenkbrauwen of een

staafje door de tong. Een

piercing is tegenwoordig

een geaccepteerd sieraad.

6Piercing

I N H O U D
VO ORWO ORD

Tien jaar 'Traditie'

'Traditie' gaat dit jaar zijn tiende jaargang in.

Tien jaar lang, vier keer per jaar, bood 'Traditie'

informatie over de boeiende achtergronden van

onze alledaagse dingen, tradities en rituelen. 

Vanwege dit jubileum heb ik die dikke stapel

'Tradities' maar weer eens tevoorschijn gehaald.

Wat is er toch een scala van onderwerpen door

onze redactie gegaan. Als wij alles zouden weten

wat er in 'Traditie' behandeld was, dan zouden

wij zo een quiz kunnen beginnen. Dat achter al

die kleine alledaagse dingen, waar wij nooit bij

stil staan omdat ze de gewoonste zaak van de

wereld zijn, zo'n wetenswaardig verhaal schuil

gaat! 

Momenteel zijn wij bezig om de informatie die

in al die nummers van 'Traditie' heeft gestaan,

te vertalen naar de digitale kennisbank op onze

website www.volkscultuur.nl. De vernieuwde

website met het archief van het Nederlands

Centrum voor Volkscultuur zal op 1 april 2004

online gaan. Op termijn zult u daar ook de oude

nummers van 'Traditie' kunnen inzien.

Wij streven er naar om 'Traditie' steeds interes-

santer te maken en er steeds beter te laten uit-

zien. Met het ingaan van de tiende jaargang

hebben wij de inhoud en de vormgeving daar-

om maar weer eens onder handen genomen.

Want 'Traditie' moet de komende tien jaar weer

veel lezers kunnen boeien.

Ik hoop dat ook u tevreden over het resultaat

bent. Laat het ons weten.

12Vriendschap
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ketting kocht zij in een zaak gespecialiseerd

in antieke sieraden. Het typisch Gooise

kruisje was echter niet meer verkrijgbaar.

Goudsmit Ali Calis, uit Hilversum, dochter

van een oud-Blaricums geslacht, bleek er-

varing te hebben in het namaken hiervan.

Hoewel de man de sieraden wat minder

prominent draagt, was ook de bruidegom

omhangen met goud en zilver. De moeder

van Henk schonk hem een paar gouden

Zeeuwse boordknoopjes. Aan het knoops-

gat van zijn vest prijkte een zilveren

horlogeketting met twee tonnetjes, een

stempel met sleuteltje en natuurlijk een

zilveren horloge. In zijn jaszak stak een

indrukwekkende, zilveren sigarendoos,

een erfstuk van zijn opa. 

Zwarte kant en gitten kraaltjes
Via de contacten van De Klepperman

kwamen Henk en Monique in aanraking

met Truus Smink en Boukje Buenk uit

Hoogland. Deze dames kunnen perfect

oude kleding namaken, iets wat een cou-

peuse heden ten dage alleen met veel

moeite voor elkaar krijgt. Ruim anderhal-

ve maand werkten zij aan het namaken

van een bruidsjurk uit circa 1900, die

Monique van de familie Bon uit de

Hilversumse Meent in bruikleen had

gekregen.

De jurk is samengesteld uit diverse zwarte

stoffen, zwart geborduurd met strengen

katoen en gitten kraaltjes en afgezet met

zwarte kant. Onder deze prachtige jurk

zaten, zoals Monique in het gemeentehuis

op verzoek van de ambtenaar van de bur-

gerlijke stand liet zien, de onderrokken en

een lange witte onderbroek. De stoffen

zijn aangeschaft bij Stegeman uit Rouveen,

een zaak gespecialiseerd in 'oude' kleder-

drachtstoffen.

Ook de kleding van de bruidegom en zijn

schitterende pet werden op maat gemaakt.

Hij kreeg een vest met een dubbele rij

knopen en een klepbroek, ook wel

presenteerblaadje genoemd. Kees Bakker,

ook van de Klepperman, demonstreerde

onder grote hilariteit de werking van de

klep in het gemeentehuis. Een uitzondering

vormde het jasje uit omstreeks 1890. Dat

vonden Truus en Baukje na een intensieve

speurtocht in het oosten van het land.

Niet alleen bruid en bruidegom waren

gekleed in kostuums van het begin van de

vorige eeuw. Ook twee getuigen, de

bruidsmeisjes en de koetsiers hadden kos-

ten noch moeite gespaard om deze dag in

stijl te beleven. De grootste verrassing

kwam van Henk's moeder Gerrie, die al

maanden van tevoren had aangegeven

niet in dracht te willen. Maar toen het

bruidspaar het huis verliet om foto's te

maken, ging zij naar buurvrouw Thea de

Gooijer om gekleed in dracht weer thuis

te komen.

Witte anjers
Een indrukwekkende bruidegom en

een stralende bruid zijn niet compleet

zonder een bruidsboeket. Maar hoe ziet

dat er uit? Moeizaam kwam er stukje bij

beetje informatie los. Witte anjers met

linten en kant bleken de hoofdbestandde-

len te vormen. Bart Vos, een goede vriend

van Henk, wierp al zijn creativiteit in de

strijd en creëerde een prachtig boeket,

geheel in stijl met de kleding. Ook maakte

hij de bloemstukken waarmee de sjees

van het bruidspaar werd versierd.

Voor deze bijzondere gelegenheid werd

de bascule, een grote weegschaal, wegge-

haald voor de deur van de woonkamer

van Henk's ouderlijk huis: de rouw- en

trouwdeur van de oude Saskische boerde-

rij. Zoals de naam al aangeeft, wordt de

boerderij slechts bij twee gelegenheden

via deze deur verlaten: rouwen en trouwen.

Gezeten op hun eigen sjees, getrokken

door Wendy, het paard van Henk, trokken

bruid en bruidegom naar het gemeentehuis

en de kerk, gevolgd door een Jan Plezier

en twee disselwagens. 'Henk bleef maar

zeggen: Wat ben je knap!', vertelt Monique,

die ook haar ogen niet van Henk kon

afhouden. 'Ik vond hem bloedmooi in deze

outfit. Hij heeft er echt de kop en het lijf

voor, je ziet zijn grootvader in hem terug.'

'Als je alle kleren aan hebt, en ziet hoe

anderen reageren, dan besef je pas dat het

heel apart is, trouwen in klederdracht.

Met name oudere mensen konden wat

emotioneel reageren, herinneringen

kwamen sterk bij hen boven.' Ook het

bruidspaar zelf had het idee dat ze in een

tijdmachine waren gekropen. 'Dat gevoel

hadden we vooral toen we de kerk uit

kwamen en de leden van De Klepperman

gestoken in dracht een haag voor ons

hadden gevormd, applaudiserend met de

klompen in de handen.' 

Onze klederdracht riep bij oudere 

mensen veel herinneringen op.

De bruid droeg de kap waar-

mee de oma van Henk in

1922 getrouwd was. Ook de

bloedkoralen ketting en het

Goois kruisje ontbraken niet.

Foto: Joop Vos (Blaricum)
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Een prachtige bruid en bruidegom, gekleed in de dracht van

honderd jaar geleden, gezeten op een schitterende gerestau-

reerde dos-a-dos-sjees van ruim honderd jaar oud, gevolgd

door een Jan Plezier en twee authentieke disselwagens, met

daarop ook mensen in dracht, trokken op de laatste dag van

oktober vorig jaar door Blaricum.Moniek van Dalen en Henk Vos trouwden vorig

jaar in de bruidsklederdracht van rond 1900.

Foto: Joop Vos (Blaricum) tekst: Monique Vos-van Dalen en Linda Eggenkamp

Monique van Dalen en Henk Vos,

beiden lid van volksdansgroep De

Klepperman van Elleven uit Laren,

besloten elkaar het jawoord te geven in de

kleding van het begin van de vorige eeuw.

Het bijeen krijgen van de benodigde

kleding en accessoires was voorwaar geen

gemakkelijke klus. Want hoe zag een

bruidsboeket anno 1900 er uit? Wie kon

de authentieke kleding nog maken?

Bestaan de stoffen uit die tijd nog wel?

Zijn er nog mensen die de kap kunnen

restaureren, wassen, stijven en in elkaar

zetten? Is er nog iemand die weet hoe de

kap moet worden opgezet? En de sieraden,

zijn die nog te verkrijgen of na te maken?

Een eindeloze zoektocht volgde. Een

intensieve speurtocht op internet, maar

ook familie, vrienden en bekenden, onder

meer van de dansgroep, werden ingescha-

keld. De kap kwam uit de vitrine.

De tante van de bruidegom, Mia Dijkman-

Vos, was bereid de kap met gouden oor-

ijzer beschikbaar te stellen. Zij had deze

geërfd van haar moeder en in bruikleen

gegeven aan de gemeente Blaricum.

Gedurende enkele maanden keken de

bezoekers van het gemeentehuis daarom

naar een grotendeels lege vitrine. Want de

kap, waarmee de oma van Henk in 1922

is getrouwd en die zij voor het laatst droeg

op 15 oktober 1963, moest uit elkaar

gehaald, gerestaureerd, gewassen en

opnieuw gesteven worden. Vaardigheden

die niet veel dames meer beheersen.

Gelukkig waren Bep Fokker-Vos en Ankie

Perdijk van De Klepperman van Elleven

bereid om deze tijdrovende klus te klaren.

De bijbehorende grote en kleine gouden

kapspelden, waren net als de sieraden, in

de loop der jaren verdeeld onder het vrou-

welijk nageslacht van Henk's grootmoeder.

Voor deze gelegenheid waren zij bereid

de spelden in bruikleen te geven, zodat de

kap voor een dag weer compleet was.

Goois kruisje
De bruid wist, met behulp van dege-

nen die haar jurk maakten, antieke bloed-

koralen met bijbehorend slot op de kop te

tikken. Regel was dat bij elk type kap een

ander soort slot hoorde. Het horloge met

Herinneringen

Blaricums
bruidspaar in
klederdracht
begin 1900



Nederland door met een optreden van de

Sex Pistols in Paradiso. Punk koos wel

voor piercing, maar niet voor normale

oorringen. Het punksieraad was de veilig-

heidsspeld die in het oor, maar ook in de

wang en door de neus gestoken werd. Een

antisieraad dat duidelijk zichtbaar gedragen

werd. Punk bracht in de openbaarheid

wat bij de hippies nog onder de lange haren

zat. Punk was ook een artistieke stroming.

De eerste punkers in Nederland waren

studenten aan de kunstacademie. De

modeontwerpster Vivian Westwood was

met name begin jaren zeventig richting-

gevend voor de kleding van punkers. Echte

punkers deden echter zoveel mogelijk zelf.

Ook een piercing aanbrengen. De neus

werd koud gemaakt met een ijsblokje en

de veiligheidsspeld werd er doorheen

gestoken. Maar de professionele pier-

cingshop deed ook zijn intrede. In 1978

werd in Los Angeles de eerste geopend.

SM- en homo-scene
In de jaren tachtig krijgt de piercing-

mode nieuwe impulsen uit de subcultuur

van het sado-machochisme en de groot-

stedelijke homoscene. Het gebruik van

piercings is bij deze groepen al sinds de

jaren zestig normaal, maar men toonde

het niet in het openbaar. De piercings

hadden een decoratieve functie naast een

erotische of seksuele betekenis.

Tepelringen waren in, omdat ze gebruikt

konden worden bij seksspelletjes. De

onderdanige slaaf kon aan de tepelpiercing

meegetrokken worden. Deze culturen

maakten de piercing extremer. Alle plek-

ken met loshangende huid konden voor-

zien worden van ringen en staafjes. Van

de tong via de tepel naar de geslachtsdelen.

Piercen was een onderdeel van de seksuele

identiteit. Door er mee in de openbaarheid

te treden werd een sieraad door de huid

een persoonlijk statement. 'Ik hou hier

van en ik durf me te laten prikken', lijken

de sieraden te zeggen. De groep extreme

piercers zijn wel de voorlopers van de

piercingmode geworden. Een aantal van

de experimenten die deze trendsetters

hebben toegepast, zijn nu populair.

Onder andere de navelpiercing die via de

haute couture en de popmuziek mode-

trend werd voor de massa.

Pop en mode
Modellen als Naomi Camphell,

Christine Turlington en popartiesten als

Cher, Janet Jackson, Britney Spears en

vooral Madonna maakten de navelpier-

cing populair en cool voor grote groepen.

Madonna was ook de eerste die met blote

buik op het podium verscheen.

Navelpiercings zijn op dit moment de

populairste piercing bij meisjes. De korte

hemdjes-mode maakt de buik ook een

uitgekiende plek om een piercing te zet-

ten. Ook andere piercings zijn populair

gemaakt door popartiesten. De tongpier-

cing onder andere via Mel B van de Spice

Girls, Keithe Flint van de Prodigy en

Janet Jackson. Nog nooit is de piercing zo

populair geweest in Nederland. De tong

en navelpiercing zijn nieuwe toevoegin-

gen aan het piercing repertoire en zijn

niet gekopieerd van oudere culturen.

De ijsman Ötzi
Toch zijn lichaamsversieringen door

gaatjes te prikken in de huid al heel lang

bekend. De prehistorische ijsman Ötzi die

in 1991 op de grens van Oostenrijk en

Italië gevonden werd, had al gaatjes in

zijn oren. Alle culturen over de hele

wereld hebben gebruik gemaakt van

piercing om religieuze, ziektenpreventie

of sociale status uit te drukken. Via ont-

dekkingsreizigers die in de achttiende en
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Een papoea met doorboord neusschot

Foto: A.G. de Wilde. Uit: B. Sliggers, 

De versierde mens II: Piercing. Catalogus naar 

aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling

(Haarlem 2003)

Wie mooi wil zijn moet pijn lijden.

Het woord piercing kwam in het begin

van de jaren tachtig in zwang om

lichaamsversieringen aan te duiden die

aan het lichaam bevestigd werden door er

een gaatje in te prikken. De meest bekende

piercing is het gaatje in de oren waar een

oorbel of oorknopje in gestoken wordt.

Vooral meisjes lieten gaatjes prikken in

hun oorlellen. De 'piercer' was de juwelier

of de eigen moeder. Moeders piercten

hun dochter met een naald ontsmet in

een gasvlammetje. Achter het oorlelletje

werd een kurk gehouden om de naald zo

pijnloos mogelijk door het oor te prikken.

Gauw een zweerringetje erin en regelmatig

heen en weer bewegen om vastgroeien te

voorkomen. Als er geen bloed en pus

meer uitkwam, kon er een echte oorbel in.

De 'oorlel piercing' werd in de jaren zestig

ook voor jongens een geaccepteerd sieraad.

Na de Tweede Wereldoorlog hebben vooral

jongeren de trend gezet bij het piercen.

Teken van anti-establisment
De oorring is nog steeds de meest

gezette piercing in Nederland. Miljoenen

vrouwen en mannen hebben een gaatje in

hun oor. Niemand zal er aanstoot aan

nemen. Gaatjes in de oren prikken heeft

een lange traditie. In de zestiende en

zeventiende eeuw en bij bepaalde

beroepsgroepen in de negentiende eeuw

werden ook door mannen oorbellen

gedragen. Belangrijke oorzaak voor de

hedendaagse acceptatie van mannen met

oorbellen ligt bij de hippiecultuur en

daaropvolgende nieuwe stromingen bin-

nen de jeugdcultuur. Vanuit verschillende

subculturen bij de jeugd kwam de piercing

in de belangstelling. De hippies lieten

oorringen en neuspiercings zetten afkom-

stig uit India. De hippiecultuur heeft met

zijn softe imago de oorring als mannen-

mode hersteld. Het hoorde bij de flower

power maar kreeg wel een andere beteke-

nis. Oorringen bij mannen waren een

teken van anti-establishment. 

In dezelfde tijd ging ook een heel andere

groep op de oorring over. Vanaf ongeveer

1973 gingen leden van de 'Landelijke

vereniging tot behoud van het zeilend

bedrijfsvaartuig' een gouden oorringetje

dragen. Zij deden dit, omdat het dragen

van een oorring een oud gebruik zou zijn

op de 'bruine' schepen. Zij herintrodu-

ceerden een decoratie van het oor die aan

het eind van de negentiende eeuw lang-

zaam verdween, niet alleen bij schippers,

maar bijvoorbeeld ook bij boeren op

Walcheren. 

De veiligheidsspeld van de punker
De jongeren cultuur had de grootste

invloed op het accepteren van het oorbel-

letje bij mannen. Het scherpst komt dat

tot uitdrukking bij de punkkleding en 

sieraden. Hoewel de punkers een relatief

kleine groep vormden, heeft deze veel

invloed uitgeoefend. Punkers zetten zich

af tegen het liefde- en vredes-imago van

de hippies. Punk was anarchie en het

uiterlijk van de punker was daarom cho-

querend lelijk. In de tweede helft van de

jaren zeventig brak punk ook in
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Metaal 
door je huid

piercing als cultuurverschijnsel

Het woord piercing betekent doorboren of -prikken. Piercen is een trend

onder jongelui. Veel meisjes laten een navelpiercing zetten en jongens

piercen hun wenkbrauwen. Een piercing is tegenwoordig een geaccepteerd

mode-accessoire. Het Teylers museum wijdde er zelfs een tentoonstelling

aan. Want piercen blijkt al een respectabele geschiedenis te hebben. 

tekst: Piet de Boer

Man met twee oorringen (eind negentiende

eeuw) Foto uit: Bokkepoot (maart 1998)



Erotiek
Tegenwoordig zijn piercings ook

belangrijk om hun veronderstelde eroti-

sche kwaliteiten. Zoenen met een tong-

piercing is lekkerder dan zonder, vindt

men. De tepelpiercing is de populairste

erotische piercing, maar ook geslachtsdelen

worden voorzien van metalen ringen,

staafjes en zelfs hangsloten. Op de tentoon-

stelling was een afgeschermde ruimte

gecreëerd waar een aantal foto's hingen

van Housk Randall. Voor doorgewinterde

piercing liefhebbers geen opzienbarende

versierde mensen, maar het zal voor veel

bezoekers wel even wennen zijn om punten

uit wangen te zien steken, tepelringen over

spinnenwebtatoeages, versierde scrotums

en met metaal behangen vulva's te bekij-

ken. In bijna elk loshangend stukje huid

wordt geprikt. 

Met de populariteit van het piercen bij de

jeugd lijkt ook de uitdaging weg bij de

gepiercten van het eerste uur. Men richt

zich nu op wat nieuws, zoals scarificatie,

brandmerken of bijvoorbeeld tongsplit-

sen. Alles om het eigen lichaam unieker

en aantrekkelijker te maken. Wie mooi

wil zijn, moet pijn lijden. Maar hoe lang

ga je daarmee door? Voor de gepiercten is

het metaal aantrekkelijk zolang het lijf

strak is. Op oudere leeftijd zien zij zich

vaak niet met zoveel metaal rondlopen.

Gelukkig kunnen de sieraden er ook weer

uit en vaak groeien de gaten dan weer

dicht. Maar misschien is een navelpiercing

later als je oma bent ook nog mooi, net

zoals oorbellen. Als het voelt als iets dat

bij jou hoort, dat onderdeel uitmaakt van

jouw identiteit, dan zullen de sieraden

aantrekkelijk blijven. 

Misschien verdwijnt de piercing wel,

net als de schippersoorringetjes aan het

eind van de negentiende eeuw. Een nieu-

we groep mensen zal op een later tijdstip

de naald waarschijnlijk weer oppakken.

Ze zullen er een nieuwe functie en beteke-

nis aan geven en opnieuw gaten prikken

in het lichaam om het te decoreren. 
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Meisje met gezichtpiercings. 

De tongpiercing werd vooral bekend 

via popsterren als Mel B van de Spice Girls.

Foto: Rob Wester (Haarlem)

Uit: B. Sliggers, De versierde mens II: Piercing

Miranda, getatoeëerde en gepiercte 

eigenaresse van de Rotterdamse piercingshop

Foto: Rob Wester (Haarlem)

Uit: B. Sliggers, De versierde mens II: Piercing

negentiende eeuw de piercings tekenden

en beschreven bij mensen in andere cul-

turen is deze prikcultuur naar Europa

gekomen. In het Teylers museum in

Haarlem bevindt zich een collectie van

deze reisverhalen. Op de tentoonstelling

waren afbeeldingen van indianen, eski-

mo's en bewoners van de stille Zuidzee te

zien behangen met ringen, pluggen en

botjes.

Christelijk taboe
Opmerkelijk is dat de piercing in de

westerse christelijke cultuur heel lang

taboe gebleven is. Pas met de toenemende

belangstelling voor exotische culturen en

antropologische fotoreportages in de

National Geographic verminderde dit

taboe. Een groep die de piercing gebruik-

te om zich af te zetten tegen de overheer-

sende westerse maatschappij waren de

'modern primitives'. Zij wilden een

manier van leven dichter bij de natuur.

Piercing was daar een onderdeel van. 

De technische termen die bij piercing

gebruikt worden, zijn gebaseerd op de

namen van piercings uit deze exotische

culturen. De 'ampalang' bijvoorbeeld is

een piercing van de Dayak krijgers op

Borneo. De zeer pijnlijke horizontale

eikelpiercing heet in een piercingshop

ook een ampalang. Tegenwoordig een

teken van durf en met een seksuele func-

tie. Het zou het seksuele genot verhogen.

Bij de Dayaks is het aanbrengen van de

ampalang een ritueel dat de overgang van

jongen naar man symboliseert. 

Het prikken van dergelijke heftige pier-

cings door westerlingen duidt op een

grote belangstelling voor het eigen unieke

lichaam. In de christelijke cultuur is het

lichaam niet zo belangrijk. De ziel daar

gaat het om. 'Het lijf was niet meer dan

een madenzak. Het lichaam ketende de

ziel', vertelde etnoloog Gerard

Rooijakkers bij de opening van de ten-

toonstelling in Haarlem. Met piercing

wordt het proces omgedraaid. Het lichaam

is het belangrijkste en dat lichaam wordt

nu zelf geketend en daarmee op de voor-

grond geplaatst. Verdwenen zijn ook de

expliciete betekenissen als initiatieriten,

aanduiding van status of religieuze sym-

boliek. Tegenwoordig is het aanbrengen

van een piercing een persoonlijk ritueel.

Het sieraad is een voorwerp dat de eigen

identiteit vorm geeft. 

Durf om pijn te doorstaan
Maar wat zijn de persoonlijke motie-

ven om een piercing te zetten? Voor veel

hedendaagse gepiercten is het natuurlijk

gewoon de schoonheid van het sieraad en

de plaats waar deze is aangebracht.

Daarnaast speelt de kick ook een rol. Op

de tentoonstelling was op een video-

opname te zien hoe dikke lange naalden

door een tong worden gestoken. Op het

moment dat de piercer echt aanzet en de

lange naald van boven naar onder door

de tong steekt, focust de camera op de

ogen van de jongen. Hij knijpt zijn ogen

dicht tot sterretjes. Daarna wordt het sie-

raad aangebracht. Met het dragen van een 

sieraad laat je zien dat je de pijn en de

angst doorstaan hebt.

Voor een aantal gepiercte mensen is het

showen van de sieraden een belangrijk

onderdeel van deze cultuuruiting. In

Amerika waren in de jaren negentig bij-

eenkomsten als de 'Torture garden' en

'Stainless steel ball', de plekken waar de

laatste nieuwtjes te zien waren. Een soort

modeshows voor metaal aan je lijf. 
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Ook de ijsman had gaatjes in zijn oor.

Een meisje uit India draagt een neussieraard.

Foto: Tropenmuseum Amsterdam

Uit: B. Sliggers, De versierde mens II: Piercing
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Waar komt het woord 'kermis'
vandaan?

Kermis komt van 'kerk-mis'. Vroeger werd ter herdenking van de inwijding van de

kerk een jaarmarkt gehouden waar veel acrobaten, muzikanten en andere artiesten op af

kwamen. Uit dit feest is de kermis ontstaan. Zo'n kerkfeest begon natuurlijk met een mis.

Op het Maliebaanfestival in Utrecht is dit gebruik in ere hersteld en wordt er jaarlijks op

kermiszondag een heilige mis in de botsautootjestent gehouden. Het koor van de zusters

Augustinessen komt zingen en de pastoor van de Parochie Binnenstad Utrecht doet de

mis.

Meer informatie: 030-2760244

Foto: Rein van Zanen

School-Idyllen
In het vorige nummer kondigden wij

met een omslag van het boek School-

Idyllen het artikel over vriendschap in

kinderboeken aan. Mevrouw J. van

Braam - van Vloten ontdekte dat het niet

de omslag was die zij kende en stuurde

ons de omslag van haar boek uit 1906.

Openbare
rouw

Sinds de dood van Prinses Diana rou-

wen wij veel uitbundiger voor bekende

personen dan vroeger. Soms voelt zo'n

afscheid alsof je iemand uit de familie- of

vriendenkring verliest. Ook bij het over-

lijden van burgemeester Stekelenburg uit

Tilburg vorig jaar was er sprake van

openbare rouw.

Foto: Petra Schoormans

Komt de
kwispedoor terug? 

Het artikel van Hans van Vinkeveen in Traditie

over de teloorgang van het pruimen van tabak

heeft mij aan het denken gezet. Het nadeel van

pruimen, is dat het gepaard gaat met spuwen in

het openbaar, waarvan Hans van Vinkeveen opmerkt dat dit geleidelijk aan gezien werd

als 'een walgelijke gewoonte'. In mijn kinderjaren - ik spreek van de jaren veertig van de

twintigste eeuw - waren in trams bordjes te vinden met de woorden 'Verboden te rooken

en te spuwen'. Ik herinner me nog dat ik het laatste als volstrekt overbodig ervoer, want

spuwen deed een fatsoenlijk mens immers niet.

Helaas valt de laatste jaren waar te nemen dat de gewoonte in het openbaar te spuwen

onder jongeren weer toeneemt. Als verklaring heb ik gehoord dat ze het voorbeeld volgen

van het ritueel van voetballers.

Wanneer de gewoonte van het spuwen in het openbaar niet krachtig wordt tegengegaan,

dan is de enige oplossing de kwispedoor weer in gebruik te nemen. De huidige campagne

tegen het roken zou dan ook wel eens kunnen leiden tot een terugkeer van het pruimen.    

Pim van der Meiden
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Alledaagse dingen

Molukkers in
Nederland

'Wij kwamen hier op dienstbevel...' is

een boek met historische feiten en per-

soonlijke verhalen over de komst en het

verblijf van de Molukse families in

Nederland. Het boek is geschreven ter

gelegenheid van de herbouw van een

Molukse kampbarak uit Lage Mierde in

het Nederlands Openluchtmuseum.

ISBN 90-400-8892-6

Ineke Strouken

Het
ganzenbord

'Om het ganzenbord gezeten

Spelen allen tot vermaak

Zoo wordt de avond ras versleten

En zij vinden daarin smaak

Zie, daar werpen zij het lot

Jan wint, zowaar den Pot'

Deze pot was vroeger niet gevuld met

centen, maar met knopen of bruine

bonen. 

Tot 18 april is de tentoonstelling 'Zullen

wij ganzenborden of Mens erger je nieten'

te zien in Streekmuseum Jan Anderson,

Kethelweg 50, Vlaardingen. 

Meer informatie: 010-4343843.

Dansen in het museum
Volksdansen in klederdrachten zijn een uiting van culturele identiteit. Zij worden

immers van generatie op generatie doorgegeven, en aan de dans en de dracht herkent

men de regio. In Sittard zijn tot en met 28 maart de authentieke danskostuums te zien

van de in Nederland wonende migranten.

Museum Het Domein, Kapittelstraat 6, Sittard. Meer informatie: 046-4513460.

Denkend aan
Holland

Op de paaseierenmarkt in Velp wor-

den dit jaar de deelnemers gestimuleerd

om een ei te versieren met het thema:

`denkend aan Holland’, de eerste woor-

den uit het bekende gedicht van Marsman. 

De markt wordt gehouden op 27 en 28

maart in de Hogeschool Larenstein in Velp.

Meer informatie: 026-4424956.
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problemen door onjuist gedrag. Het ver-

haal speelt zich rond 1931 af in Berlijn.

Het is crisis, er is veel werkloosheid. Paul

en Erwin zijn dik bevriend. Ze staan

elkaar bij in moeilijke tijden. Bij Paul

heerst armoede, vooral nadat z'n vader

werkloos is geworden. Omdat hij honger

heeft, steelt hij broodjes en melk die de

bakkersjongen net bezorgd heeft. Nadat

Erwin door de bakker is aangesteld als

detective, ontdekt hij dat Paul de dief is.

Om te voorkomen dat Paul echt betrapt

wordt en in grote problemen komt, zorgt

hij ervoor dat Paul een baantje krijgt als

hulpje van de bakker. Paul verdient daar-

door zijn broodjes op een eerlijke manier.

Op de proef gesteld
Wanneer vrienden elkaar wijzen op

fouten, kan de vriendschap op de proef

gesteld worden. Dat laatste is duidelijk

het geval in het jongensboek Vriendschap

(1909) van W. Brouwer. Johan, Edward

en Hugo gaan wonen bij hoofdonderwijzer

Masa en zijn vrouw. Zij zijn kinderloos en

hebben er plezier in de drie jongens op te

leiden voor het toelatingsexamen HBS.

Na verloop van tijd sluiten de jongens

vriendschap. Maar van dat driemanschap

is niet zonder meer sprake. Hugo is aan-

vankelijk geen flinke jongen, omdat hij

erg verwend is door zijn oudere zussen.

Daardoor kan hij weinig en pakt hij zich-

zelf ook niet aan. Dankzij de bemoeienis

van meester Masa en Johan en Edward

wordt hij niet al te erg geplaagd. Toch

komt het tot een uitbarsting. Hugo, die

ook jaloerse trekjes heeft, verknoeit

opzettelijk een tekening van Johan. Als

Masa vertelt over een vergelijkbare

geschiedenis uit zijn jeugd, komt Hugo

tot inkeer en bekent hij z'n fout. De jon-

gens willen hem graag vergeven, maar

Hugo blijft zich schamen. Hij besluit

flinker te worden. In de kerstvakantie kan

hij niet naar huis doordat hij z'n been

breekt. De andere twee zijn al vertrokken.

Als zij horen dat Hugo in bed ligt, komen

zij onafhankelijk van elkaar eerder terug.

Dat bezegelt de vriendschap voor het

leven.

In diverse boeken van de bekende schrijver

W.G. van de Hulst (1879-1963) is vriend-

schap eveneens een nadrukkelijk thema.

Van een vriendschap die op de proef

gesteld wordt, is sprake in Jaap Holm en

zijn vrienden (1910). Hierin gaat het om

kameraadschap tussen jongens, waarbij

standsverschillen een rol spelen. Kees, de

zoon van de dokter, is bevriend met Jaap

Holm en met Tom. Jaap komt uit een

arm gezin. Voor Kees maakt dat niets uit.

Hij helpt Jaap waar het kan en samen

hebben ze veel plezier en beleven ze aller-

lei avonturen. Ze halen kattekwaad uit,

maar zijn ook niet te beroerd om anderen

te helpen. Jaap heeft veel zorgen over zijn

vader en zijn zieke zusje. Er is eigenlijk

altijd geldgebrek bij hem thuis. Als hij een

beursje met geld vindt, verzwijgt hij dat

voor Kees. Daardoor maakt hij zich ver-

dacht. Kees wil niet meer zijn vriend zijn.

Het duurt lang voordat het probleem

opgelost is. In die periode voelt Jaap zich

eenzaam. Uiteindelijk komt alles op zijn

pootjes terecht, nadat Kees ene Louw redt

als deze door het ijs is gezakt. Louw blijkt

allerlei spullen gekocht te hebben van een

landloper die gestolen goederen te koop

aanbood om aan geld te komen voor het

kopen van alcohol. Nadat Louw dit bekend

heeft, wordt de vriendschap tussen Kees

en Jaap hersteld.

Vriendschap is onbaatzuchtig
Een heel ander aspect van vriendschap

komt aan de orde in Peerke en zijn kame-

raden (1919), dat eveneens door W.G.

van de Hulst is geschreven. Dit is een

ontroerend verhaal over vriendschap

tussen vier gezonde Hollandse jongens en

Peerke, een Belgische vluchteling die zijn

benen is kwijtgeraakt bij een bombarde-

ment. Hij is met z'n grootvader naar

Nederland gevlucht. De vier jongens ont-

dekken Peerke - liggend voor het raam -

als ze in de singel stekelbaarsjes vangen.

Ernst en Max staan altijd klaar voor hulpbehoevenden. Hier bakken ze vis

voor een arme vrouw die voor haar ouderloze buurkinderen zorgt.

Uit: Charles Krienen, Twee echte jongens (1905), 

met illustraties van C. van der Sluijs

Vrienden moeten elkaar op

fouten kunnen wijzen.
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Vriendjes en vriendinnetjes zijn

belangrijk in het leven van een kind. Er

zijn vele soorten vriendschap. In feite is

elke vriendschap uniek. Dat blijkt ook uit

de vele kinderboeken waarin het thema

vriendschap een rol speelt.

De eerste officiële Nederlandse

kinderdichter Hieronijmus van Alphen

(1746-1803) nam in de bundel Kleine

Gedigten voor Kinderen (1778) het

volgende gedichtje over vriendschap op:

De waare vriendschap
'Een vriend, die mij mijn feilen toont,

Gestreng bestraft, en nooit verschoont,

Heeft op mijn hart een groot vermogen:

Maar 't laag gemoed, dat altoos vleit,

Verdenk ik van baatzuchtigheid,

Ik kan zijn bijzijn niet gedogen.

Die zielen prijst, spreekt vriendentaal.

Die altoos vleit, liegt menigmaal.'

Vrienden behoeden elkaar voor
fouten

In dit gedicht voor kinderen wil

Hieronijmus van Alphen zijn jonge

lezerspubliek duidelijk maken wat ware

vriendschap inhoudt. Hij benadrukt dat

vrienden elkaar op fouten moeten kunnen

wijzen zonder dat dit afbreuk doet aan de

vriendschap.

Een duidelijk voorbeeld van het

verschijnsel dat vrienden oog hebben

voor elkaars fouten vinden we in De roode

molen (1910) door A.C.C. de Vletter, waar-

in twee dorpsjongens met verschillende

culturele achtergronden elkaar ontmoeten:

de Indische jongen Loerie, een enorme

driftkikker en vechtersbaas, en Pim, de

zoon van dokter De Vrij. Hun kennis-

making verloopt aanvankelijk allesbehalve

vriendelijk. Er moet zelfs gevochten

worden om uit te maken wie de sterkste

is. Onder toezicht van dokter De Vrij en

meester Vale, bij wie Loerie in huis is,

wordt er geworsteld. Maar dan blijkt een

meisje aangevallen te zijn door twee kwaaie

honden. Gezamenlijk gaan de jongens er

op af en verjagen de honden. Deze actie

doet hen besluiten vriendschap te sluiten.

Kort na dit voorval maakt Pim mee dat

Loerie in drift een jongen aanvalt. Hij

besluit Loerie te helpen zijn drift te over-

winnen.

Ook in Lisa Tetzner, Erwin en Paul. De

geschiedenis van een vriendschap (1948)

doet zich een situatie voor waarin een

jongen zijn vriend wil behoeden voor

De ware vriendschap
over vriendjes en vriendinnetjes in kinderboeken

'Onder moeders paraplu, liepen eens twee kindjes. Hanneke en Janneke, het waren dikke vriendjes'.

Deze regels uit het bekende kinderversje zouden van toepassing kunnen zijn op mijn jeugd. Alleen heette mijn

vriendinnetje geen Hanneke, maar Lineke. Wij deden alles samen. Spelen, lezen, naar school gaan, schoolwerk maken,

logeren en toekomstplannen maken. We waren zoals je dat noemt 'dikke vriendinnen'. Leuke en minder leuke

dingen deelden we met elkaar. Ruziemaken deden we ook, maar tegenover anderen namen we het voor elkaar op. 

Een vriend, die mij mijn feilen toont.

Illustratie bij: De waare vriendschap 

van Hieronijmus van Alphen

tekst: Janneke van der Veer
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den Bloemhof en Paul door de regering

teruggeroepen, tot groot verdriet van

Bloemhof en Rob. Het afscheid is hart-

roerend. Bloemhof wordt onderweg ziek

van verdriet. Hij sterft in een ziekenhuis

in Pretoria. Rob ontvangt nog een ont-

roerende brief van hem, die hij vlak voor

zijn dood heeft geschreven. Vijftien jaar

later bezoekt Rob als officier Pretoria. Hij

gaat naar het graf van Bloemhof en reali-

seert zich dat Bloemhof z'n beste vriend

was. Hij was Bloemhofs eerste en enige

vriend.

Een diepe verbondenheid
Vriendschap is vaak gebaseerd op

verbondenheid met elkaar, ook al is men

zich daarvan niet altijd bewust. In De

kleine Heidi (1888) van Johanna Spyri

sluit de onbevangen, vijfjarige Heidi

vriendschap met de geitenjongen Peter,

met wie ze dagelijks naar de wei gaat.

Peter leert haar hoe de geiten heten.

Samen met hem ontdekt ze de natuur van

de Zwitserse bergen. Peter heeft het best

moeilijk met Heidi die vele vragen stelt.

Hij vindt het maar moeilijk om zijn

gedachten onder woorden te brengen.

Peter moet ook naar school, maar het

lukt hem niet om te leren lezen. Hij vindt

dat hij lezen ook niet nodig heeft, tot ver-

driet van zijn grootmoeder die blind is.

Als Peter kon lezen, zou hij haar kunnen

voorlezen uit de bijbel. Heidi moet eigen-

lijk ook naar school, maar grootvader is

niet van zins haar naar school te sturen.

'Het [kind] groeit en gedijt met de geiten

in de natuur, en dat vindt ze heerlijk! En

ze leert niets slechts.' Tot groot verdriet

van grootvader en Peter wordt Heidi door

haar tante opgehaald en naar Frankfurt

gebracht als gezelschap voor Klara

Sesemann die aan een rolstoel gebonden

is. Ze krijgt echter zo'n erge heimwee naar

de bergen, naar grootvader, de geiten en

naar Peter, dat ze weer wordt terugge-

bracht. In dit verhaal is de vriendschap

die Heidi voor Peter voelt, gebaseerd op

een gezamenlijke verbondenheid met de

natuur, met de Zwitserse bergen, met een

leven van eenvoud.

Ook op andere manieren blijkt in kinder-

boeken dat een gevoel van verbondenheid

een belangrijke basis is voor vriendschap.

Zie bijvoorbeeld in An Rutgers van der

Loeff, Lawines razen (1954). Dit verhaal

speelt zich af in een Zwitsers bergdorpje

waar altijd het gevaar van lawines loert.

Als dit gevaar werkelijkheid wordt, gaat

Werner met zijn vader een groep kinderen

uit het Pestalozzi-kinderdorp - een dorp

voor verweesde kinderen - waarschuwen.

Paolo, een oorlogswees die al veel heeft

meegemaakt en zijn verdriet er vaak

uitschreeuwt, raakt bedolven onder de

sneeuw. Werner redt hem. Tussen de

jongens ontstaat een diepe vriendschap. 

Onder dramatische omstandigheden komt de

vriendschap tussen Werner en Paolo tot stand.

Omslag: An Rutgers van der Loeff-Basenau,

Lawines razen (1954)
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Er ontstaat een soort spel tussen hen en

het steeds zwakker wordende jongetje.

Grootvader, een vioolbouwer die prachtig

viool kan spelen, houdt aanvankelijk het

contact een beetje af, omdat hij bang is

dat het Peerke te veel zal vermoeien. Maar

dat verandert als hij bemerkt dat Peerke

zoveel plezier beleeft aan deze vriendschap.

De jongens betrekken Peerke steeds meer

in hun spel. Met regelmaat komen ze terug

om onder het raam hun spel te spelen. Dan

op een dag ligt Peerke niet meer voor het

raam. Z'n bed is leeg. Peerke is overleden,

maar hij heeft voor alle vier de jongens

iets achtergelaten, met voor ieder een

briefje erbij: 'Dit is van Peerke Covents,

dat ben ik. Dag!' In dit verhaal is vriend-

schap vooral een kwestie van onbaatzuch-

tig geven. De jongens getroos-

ten zich veel moeite om

Peerke een aantal aangename

momenten te bezorgen. En zelf raken ze

ontroerd door het jongetje dat nooit

klaagt en dat stil ligt te genieten.

Onbaatzuchtigheid speelt ook een rol in

School-Idyllen van Top Naeff (1900). De

hoofdpersoon in School-Idyllen is Jet van

Marle, een weeskind dat bij haar oom en

tante op kille wijze wordt opgevoed.

Warmte en plezier ondervindt ze in het

contact met haar vriendinnen, met wie ze

een 'krans' vormt. Samen halen ze veel

streken uit op school, eten veel taartjes en

richten een Kunstclub op. Maar ze staan

elkaar ook in nood bij. Vooral Maud, met

haar sterke rechtvaardigheidsgevoel

betoont zich een echte vriendin. Haar

vriendschap is volkomen zuiver en

onbaatzuchtig. Zij voelt Jet het beste aan.

Zo neemt zij lekkers voor Jet mee, van het

bal waar Jet niet naar toe mag van haar

oom en tante. De band tussen Jet en Maud

gaat dieper dan de band met de anderen.

Als Jet ziek wordt en sterft, blijkt de hechte

band tussen de vriendinnen extra. Na vier

jaar komt de krans nog eens bij elkaar. Er

worden herinneringen opgehaald. Over

Jet wordt met veel waardering en warmte

gesproken. Maud, die dan getrouwd is

met de broer van Jet, zegt over Jetje, hun

dochtertje: 'Ik zal mijn best doen haar

petekind te maken zooals zij eens was.'

Dramatische gebeurtenissen
Hoewel in het dagelijks leven vriend-

schap tussen kinderen vaak toevallig ont-

staat en dan vooral bestaat uit het delen

van kleine, alledaagse dingen, komt het in

boeken dikwijls voor dat er dramatische

gebeurtenissen aan vriendschap ten

grondslag liggen. Een voorbeeld hiervan

is De Artapappa's (1919) door J.B. Schuil,

waarin twee kafferjongens uit Zuid-

Afrika, Paul en Bloemhof - zoons van

koning Artapappa III - door de

Transvaalse regering naar Nederland

gestuurd worden om 'bijgeschaafd' te

worden. Tevoren doen de wildste verhalen

de ronde: het zijn menseneters en ze eten

allerlei rauwe vlees. De jongens komen in

huis bij het echtpaar Van Bommel, waar

ook de HBS-leerlingen Spekkie (Gijs), Lijn

(Dolf) en Pukkie (Rob) wonen. 

De Nederlandse jongens hebben meteen

contact met de vrijmoedige Paul en lachen

veel met en om hem. Bijvoorbeeld 

om zijn gekke taaltje: 'Mijn vader leer ons

vis, jaag en loop op mijn kop.' Dat laatste

is een van de gekke dingen die hij de jon-

gens toont en waarmee hij veel indruk

maakt.

Bloemhof zegt in het begin niets, waar-

door hij gemeden wordt als de 'Stomme'.

Rob benadert hem uiteindelijk, waarna

Bloemhof min of meer in de vrienden-

kring wordt opgenomen. Hij kan er slecht

tegen wanneer hij uitgescholden wordt

voor 'roetmop'. Als de polderjongens hem

uitschelden, neemt Rob het voor hem op,

waarna de jongens met Rob willen gaan

vechten. Dat laat Bloemhof niet gebeuren.

Hij valt de jongens aan. Bloemhof wordt

dan een vriend voor het leven van Rob.

Mevrouw Van Bommel realiseert zich:

'Bloemhof had zijn eerste vriend in

Holland gevonden. En toen zij zag, hoe

Bloemhof Pukkie [Rob] aankeek, met

ogen als van een trouwe herdershond,

toen wist zij dadelijk, wat vriendschap voor

deze, eenzelvige kafferjongen betekende.' 

De vriendschap van Bloemhof voor Rob

blijkt op vele manieren. Hij is trouw, aan-

hankelijk, geeft cadeautjes en springt voor

hem in de bres als het nodig is. Op een uit

de hand gelopen feest ter gelegenheid van

Koninginnedag komen de jongens in aan-

raking met de politie. Er wordt met sabels

geslagen. Bloemhof weet net te voorkomen

dat Rob geraakt wordt, maar hij krijgt zelf

wel een slag met een sabel. Het verdiept

de vriendschap tussen Bloemhof en Rob.

Bloemhof vertelt aan Rob dat zijn vader

niet van hem houdt, omdat zijn moeder

van een stam is waarmee zijn vader in

oorlog is. Zijn vader slaat hem regelmatig

en maakt hem ook op andere manieren

het leven zuur. 

Rob is Bloemhofs eerste vriend. Dan wor-

Rob vindt troost en vriend-

schap bij stroper Dirk.

Omslag: J.B. Schuil, 

Doodverklaard (1928), met

illustraties van Henri Pieck

Vriendschap is, dat je op elkaar kunt rekenen.
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in Chris Wilkes een vriend. Deze raapt de

jongen en zijn hond Moor als het ware

van de straat op, geeft hen onderdak en

eten. Ook neemt hij het voor Kruimeltje

op bij officiële instanties als de politie en

het gesticht voor onverzorgde kinderen.

Als blijkt dat Wilkes Kruimeltjes vader

gekend heeft, besluit Wilkes naar Amerika

te gaan om de vader te zoeken. Kruimeltje,

die in zijn leven weinig geborgenheid en

liefde gekend heeft, schenkt Wilkes zijn

vertrouwen.

In Doodverklaard (1928) van J.B. Schuil,

dat ook onder de titel Rob en de strooper

van Tjot-Idi is uitgegeven, ondervindt

Rob troost en vriendschap van een vol-

wassene. Kern van het verhaal is dat de

directeur van de HBS ontdekt dat de

proefwerkopgaven gestolen zijn. Rob

heeft aan ’t stelen  niet mee willen doen,

daarom wordt hij na deze ontdekking als

verrader beschouwd. Dit is voor de klas

aanleiding hem dood te verklaren. In de

vakantie is hij alleen en trekt hij er met de

fiets in zijn eentje op uit. In het bos ont-

moet hij dan de stroper Dirk. Het blijkt

dat Dirk samen met Robs overleden vader

in Indië is geweest. Dirk is een en al lof

over zijn vader. Hij geeft Rob een van zijn

afgerichte politiehonden, Noor. Er ontstaat

een onverbrekelijke vriendschappelijke

band tussen Rob en Dirk. Samen met de

hond Noor redden Rob en Dirk twee

klasgenoten uit het water, waarna ze als

helden worden beschouwd. Dan komt ook

uit dat Carl, een van de geredde jongens,

de verrader is geweest. Nadat deze bekend

heeft, komt alles op zijn pootjes terecht.

Rob krijgt eerherstel en Rob en Dirk wor-

den geridderd.

Op elkaar kunnen rekenen
Tot de boeken over vriendschap tussen

kinderen en volwassenen kan ook Alleen

op de wereld (1878) van Hector Malot

worden gerekend. In dit klassieke verhaal

is sprake van een bijzondere band tussen

Remi en Vitalis, aan wie Remi door zijn

stiefvader is verkocht. Vitalis zorgt voor

Remi, maar is ook zijn leermeester. Hij

vertelt over het land waar ze doorheen

trekken, over de cultuur, hij leert Remi

muziek waarderen, hij leert Remi lezen en

schrijven en brengt hem allerlei waarden

en normen bij. Remi krijgt veel waarde-

ring voor Vitalis vanwege zijn rechtvaar-

digheidsgevoel, zijn eerlijkheid en zijn

onafhankelijke geest. In dit boek komt

ook nog een andere vorm van vriendschap

voor, namelijk die tussen kinderen en

dieren. Remi en Vitalis vormen samen met

het aapje Joli-Coeur en de honden Capi,

Dolce en Zerbino 'de troep'. Als Remi pas

bij de troep is en zijn pleegmoeder

Barbarin erg mist, ondervindt hij veel

troost van Capi. Later, als Vitalis sterft,

blijft Remi achter met Capi. Samen zetten

ze het zwerversleven voort. Capi blijft hem

trouw, ook als Remi al lang volwassen is. 

Vriendschap tussen kinderen en dieren is

onderwerp van veel kinderboeken. Heel

bekend is Ernstjan en Snabbeltje (1958)

van Jaap ter Haar. Dit is een verhaal over

het kleuterjongetje Ernstjan dat van zijn

moeder een eend krijgt. Ernstjan noemt

hem Snabbeltje en ze raken erg bevriend.

Samen beleven ze allerlei avonturen. Als

Ernstjan praat met zijn eend krijgt hij

steevast in de vorm van gekwaak een

reactie van Snabbeltje. Als Snabbeltje

bedreigd wordt door een loslopende her-

dershond, roept Ernstjan de hulp in van

de boswachter. Als Ernstjan met de auto-

ped tegen de boom rijdt en gewond is,

trekt Snabbeltje met luid gekwaak de aan-

dacht van een voorbijganger. Net als bij

andere vormen van vriendschap blijkt

ook in dit verhaal over vriendschap tussen

een kind en een dier, dat de essentie van

vriendschap vooral is dat je op elkaar kunt

rekenen. Dat is in verhalen niet anders dan

in de werkelijkheid. 

Als Ernstjan een ongeluk heeft gehad, trekt Snabbeltje 

met haar gekwaak de aandacht van een voorbijganger.

Omslag: Jaap ter Haar, Ernstjan en Snabbeltje in het bos (1958), 

met illustraties van Rein van Looy.
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's Nachts komt er een grote lawine in het

dorp, die het huis van Werner en zijn

ouders bedelft. Werner weet zich te

redden. Zijn ouders zijn aanvankelijk

vermist, waarna Paolo, die zelf geen enkel

familielid meer heeft, hem troost. Er

komen nog meer lawines. De elfjarige

Klaus overleeft, maar zijn zusjes en

ouders liggen onder de sneeuw. Werner,

Paolo en de andere Pestalozzi-kinderen

gaan zoeken, ondanks het gevaar voor

nieuwe lawines. Ze vinden het zusje. De

ouders blijken dood te zijn. Later gaan

Klaus en zijn zusje in het Pestalozzi-dorp

wonen. Werner gaat er werken.

Vriendschap is in dit verhaal uitgewerkt

als diepe verbondenheid in barre omstan-

digheden.

Samen plannen maken
Vriendjes en vriendinnetjes maken

vaak ook plannen met elkaar. Dat kunnen

plannen zijn over hun toekomst of

plannen die wat dichterbij in de tijd

liggen. Die korte termijn plannen kunnen

meestal wel gerealiseerd worden en

versterken dan de vriendschap. Dat kun-

nen acties zijn die op

touw gezet worden voor

een goed doel. Dat is bij-

voorbeeld het geval in Het

werd toch vriendschap

(1955) van Rina van der

Horst. Dit verhaal gaat

over Marja, een dorps-

meisje dat op de huis-

houdschool in de stad zit,

en Anneke, een HBS-

meisje dat tijdelijk met

haar vader in een zomer-

huisje aan de rand van de

dorp woont. Aanvankelijk wil het niet erg

vlotten met de vriendschap, maar dat ver-

andert wanneer Anneke Marja te hulp

schiet wanneer deze op een lastig kind

moet passen. Samen zetten de meisjes een

hulpactie op voor een oude vrouw wier

huis is afgebrand. Ze organiseren met

groot succes een fancy-fair. 

Een dergelijke hulpactie komt ook voor

in Twee echte jongens (1905) van Charles

Krienen. In dit verhaal sluiten de arbei-

dersjongen Ernst en de directeurszoon

Max, die afkomstig is uit Indië, een hech-

te vriendschap. Hun achtergrond is heel

verschillend, maar hun mentaliteit is wat

hen bindt: beiden zijn eerlijk en hulp-

vaardig. Ze halen graag een streek uit,

maar zijn nooit gemeen en ze komen

graag op voor hulpeloze mensen.

Bijvoorbeeld voor vrouw Weert die haar

drie buurkinderen onder de hoede heeft

genomen, nadat hun moeder overleden

en hun vader vertrokken is. Ze heeft wei-

nig inkomsten en weet amper hoe ze de

kinderen te eten moet geven. Als Ernst en

Max daar achter komen, bakken ze vis

voor de vrouw en de kinderen. Ook

zorgen ze er, via de vader van Max voor,

dat dit gezin blijvend geholpen wordt.

Geborgenheid en troost
Vriendschap kan geborgenheid en

troost bieden. Dit doet zich onder meer

voor in het al genoemde boek De Artapappa's

van J.B. Schuil. Rob biedt in dit jongens-

boek de kafferjongen Bloemhof troost in

diens verdriet over zijn treurige verleden

bij zijn vader. 

Geborgenheid en troost zijn ook dikwijls

aspecten van de vriendschap tussen

kinderen en volwassenen en tussen

kinderen en dieren. Een voorbeeld van

een kinderboek waarin vriendschap met

volwassenen een rol speelt is het bekende

Kruimeltje (1922) door Chr. van Abkoude.

Het verschoppelingetje Kruimeltje vindt

In het dagelijks leven delen vrienden vooral

de kleine alledaagse dingen met elkaar.

De kafferjongen Bloemhof valt een polderjongen aan, 

als deze het zijn vriend Rob lastig maakt.

Uit: J.B. Schuil, De Artapappa's, negende druk (1953), met illustra-

ties van Rein van Looy

De gehandicapte, zwakke Peerke en 

zijn grootvader ontroeren de jongens. 

Uit: W.G. van de Hulst, Peerke en zijn kameraden

(1919), met illustraties van J.H. Isings
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Occhio, boos oog, ook Invida, afgunst.

Het effect van het boze oog wordt overge-

bracht door het staren naar het slachtoffer.

Een fysieke methode waarbij het kwaad

passeert van het oog naar het lichaam of

object, en hieraan, zo is de mening, liggen

onbewuste emoties, zoals jaloezie ten

grondslag. Iets zien, is het willen hebben

en de gewoonlijke reactie op iets moois is

het te prijzen. Personen met het boze oog

moeten dus oppassen voordat zij enige

vorm van lof betuigen aan iets of iemand.

Stella: 'Beter is het om negatief te zijn.

Om te zeggen wat een lelijk kind is dat,

bijvoorbeeld.'

Preventieve bescherming
Het effect van het boze oog kan op

verschillende manieren voorkomen

worden. Preventieve maatregelen zijn

bijvoorbeeld het verbergen van succes of

goede gezondheid. Op zo'n manier komt

er geen afgunst in het spel. Vooral in de

joodse cultuur is dit een veel voorkomende

methode: een vraag over de gezondheid

of gang van zaken beantwoorden mensen

liever met 'het gaat niet slecht, niets te

klagen' dan met 'het gaat goed'. Ook het

dragen van vieze of oude kleren vermijdt

jaloerse blikken.

Wanneer iemand toch een compliment

maak, zijn tegenmaatregelen nodig,

bezweringen die mensen beschermen

tegen invloed van het boze oog. Degene

die het compliment maakt, hoort meteen

een bepaald handgebaar te maken om het

boze oog 'weg te wuiven' of te spugen op

de grond om de vloek weg te nemen.

De meest gangbare preventieve methode

is wat de Grieken filachto noemen: alles

wat op het lichaam gedragen wordt en

wat bescherming biedt tegen het kwaad,

zoals een amulet of kraal aan een ketting.

De bekendste is de Turkse blauwe kraal,

de Nazar. In Turkije zijn deze kralen

overal te vinden. Niet alleen als kleine

hangertjes om de nek of als armbandjes,

maar in allerlei groottes in huizen, in

winkels, in stoeptegels, op de trottoirs of

aan boten.

Beschermende kleuren
In moslimlanden is blauw de meest

beschermende kleur: oorspronkelijk omdat

het blauwe oog, tussen donkerogigen in

die landen, verdacht was. Een blauwe

kraal trekt eerder een boze blik naar

zichzelf toe dan dat zo'n blik een persoon

of object treft. Mensen met blauwe ogen

zouden overigens ook vaker het boze oog

hebben, is het verhaal.

In joodse en christelijke culturen is de

beschermende kleur rood en dragen

mensen koralen en andere rode stenen als

amuletten. Het is onduidelijk waarom

rood bescherming biedt. De verklaringen

lopen uiteen en baseren zich op bijbelse

teksten. Vaak heeft het met enige vorm

van bloed te maken: zoals in het verhaal

van de tiende plaag waarbij het offerbloed

naast de deurposten een verwoestende

engel moest afschrikken. 'In Griekenland

is het nu mode om armbandjes met

knopjes en kralen te dragen,' vertelt

Stella, 'Deze bandjes zijn gemaakt door

monniken uit oude kloosters. Monniken

bidden veel en men zegt dat elke knop

een gebed is. Deze bandjes bieden veel

bescherming.'

Om het boze oog ook buiten het huis te

houden, zijn tal van bezwerende voorwer-

pen beschikbaar. Deze verschillen al naar

Het handje van Fatima beschermt in Tunesië 

de bewoners van dit huis.

Foto: Ton Fischer

Blauw is in moslimlanden de kleur 

van de bescherming. In de joodse en

christelijke culturen is dat rood.

18 T R A D I T I E S  V O O R J A A R  2 0 0 4

'Op een dag zat ik in de bus in

Griekenland en een vrouw zei tegen mijn

baby: ''Oh, wat een mooie jongen is dat.

Zulke rode wangen, wat slaapt hij zoet.''

Onmiddellijk werd mijn zoontje wakker

en begon te spugen. De hele bus schrok.

Ze waren erg kwaad op de vrouw. Ze had

duidelijk het boze oog', vertelt Stella,

Griekse immigrante in Nederland.

Een boze blik
Het boze oog: een volksgeloof geba-

seerd op de idee dat iemand met een boze

blik de macht heeft om mensen ziek te

maken of zelfs te doden. Ook dieren

kunnen slachtoffer zijn: koeien geven

geen melk meer, paarden zakken van

ellende in elkaar. Iemand met een boos

oog kan daarnaast ook iemands bezit of

andere materiële zaken aantasten: spullen

kunnen breken of gebouwen krijgen

scheuren. Iemand met een boze blik kan

veel schade aanrichten.

Het geloof in het boze oog is een oud

geloof: al in 5000 jaar oude Sumerische

teksten zijn er sporen van gevonden. Ook

de Oudgriekse cultuur kent het fenomeen,

blijkens de mythe van Medusa: zij kon door

haar staren mensen in steen veranderen.

Het volksgeloof leeft vooral onder men-

sen uit landen rondom de Middellandse

Zee, in de zogenaamde monotheïstische

culturen; culturen van de 'mensen van het

boek' (bijbel, koran, thora). Het geloof in

het boze oog kent dan ook joodse, christe-

lijke en moslim invloeden.

Jaloezie en afgunst 
Niet iedereen heeft het boze oog en

sommigen weten het niet eens van zichzelf.

Personen worden ermee geboren en door-

gaans richten zij onvrijwillig en onbewust

schade aan. In een enkel geval gebeurt dit

wel bewust. Stella, medewerker bij de

Griekse vereniging Anagennisi in Utrecht,

vertelt: 'In het café van mijn vader was er

eens een man die Matiasma, het boze oog

had. Op een gegeven moment liep er een

paard met een man erop langs het café

voorbij. De man zei: 'Ik kan dat paard om

laten vallen.' Hij riep: 'Wat een mooi

paard'. Plots vielen paard en ruiter om.

Alle mannen in het café riepen dat hij er

nu iets bij moest zeggen, want dit kon zo

niet. Dat deed hij, iets wat het boze oog

afwendde, en het paard stond weer op.

Het uiten van complimenten over iemands

uiterlijk of iemands bezittingen kan nood-

lottig zijn. Vandaar dat personen met

succes, een goede gezondheid, of mooi

uiterlijk vaak slachtoffers zijn. Het boze

oog heeft dan ook vooral met afgunst te

maken. In Italië heet het geloof naast Mal

het toeval kan maar beter niet getart worden

In Mediterrane landen gelooft men dat iemand in het bezit van het boze oog

met een blik der ogen anderen ziek kan maken of spullen kapot kan maken.

Meestal gebeurt dit onbewust. Verscheidene tegenmaatregelen en genezende

rituelen bieden bescherming.

Een hanger met het handje van Fatima en de

Nazar, het Turkse afweermiddel tegen het boze

oog. Blauw is in Moslimlanden een beschermen-

de kleur. De Nazar trekt een kwade blik naar

zichzelf toe, waardoor de persoon die de hanger 

draagt niet getroffen wordt door het boze oog.

Collectie: Ineke Strouken

Het boze oog

tekst: Susanne Wennekes



heb gegeven en de olie blijft erop drijven,

en er dus sprake is van het boze oog, dan

kruis ik mezelf nog eens drie keer en

drink drie keer van het water. Dat is vol-

doende om de olie te laten verdwijnen en

zo ook het boze oog.' Wanneer het slacht-

offer door iemand anders wordt genezen,

blijkt ook het werpen van een paar drup-

pels in het gezicht voldoende: de persoon

schrikt en daarmee is het oog weg.

Genezing kan ook vanuit de kerk komen:

in katholieke streken werkt een gebed

gericht aan Jezus of Maria helend, net

zoals het bezoeken van de kerk. Wanneer

het boze oog erge schade aan heeft

gericht, wordt in zuidelijke landen de

pastoor erbij gehaald die uit de bijbel

citeert en zo het oog wegneemt. In de

Grieks-orthodoxe kerk is het de gewoonte

om bloemen van het altaar te verbranden

als een soort wierook. Iemand, besmet

met het boze oog, kan daarboven gaan

hangen en genezen. Ook wijwater zou

effectief werken.

Hoewel sommige methoden van diagnose

en genezing zelf makkelijk uitvoerbaar

zijn, worden de meeste toch gedaan door

mensen met kennis van zaken. Speciaal

daarvoor getrainde personen, meestal

vrouwen, staan garant voor genezing en

kennen de symptomen en verschillende

doeltreffende maatregelen. Personen

getroffen door het boze oog kunnen bij

deze mensen met een 'goed oog', of

Upsprecher (joods) terecht.

'In mijn geboortedorp waren er vrouwen

die zich met het boze oog bezighielden.

Mijn moeder dwong mij om naar zulke

mensen te gaan als ik een kwaaltje had. Ik

heb mezelf er nooit zo in verdiept, maar ze

gaven wel regels door. Sommigen wilden

niet alles vertellen, want veel is geheim. Ze

geloven dat als iedereen de remedies weet

het uiteindelijk geen effect meer heeft',

zegt Stella.

Het ogenblik dat telt
In Nederland komt het geloof voor

onder de allochtone bevolking uit de

mediterrane landen, zoals de Griekse of

Turkse gemeenschap. Maar niet iedereen

gelooft het: 'Het is onzin,' zoals een jonge

Griekse vrouw bij Anagenissi opmerkte.

Het zijn vooral oudere mensen die het

geloof nog vanuit hun land kennen en

ermee zijn opgegroeid. 'Vroeger geloofden

ook meer mensen het: er waren toen geen

andere methoden om ziektes te verklaren

én te genezen', aldus Stella. Daarbij komt

volgens haar dat oude mensen gebreken

krijgen, onverklaarbare kwaaltjes, die

toch ergens aan toe te schrijven moeten

zijn. 'Wanneer je jong bent, heb je meer

energie, niemand kan je raken. Je denkt

dan niet aan zo iets als het boze oog.'

Stella gelooft zelf wel in het boze oog.

Volgens haar is het effect van een kwade

blik afhankelijk van het móment van

staren: 'Wanneer het moment slecht is,

dát is het kwade oog.' Iedereen kan

iemand per ongeluk aankijken. De blik

wordt pas slecht door het moment dat

verkeerd is. Misschien dat daarom

mensen elkaar niet al te lang aankijken.

Dat we elkaar aanstaren niet prettig

vinden. Een oogopslag kan immers zo

veranderen in een kwade staar, een goed

moment kan namelijk in een 'ogenblik'

verslechteren. Waarom en hoe dat zou

gebeuren, weet niemand, maar we

moeten het toeval maar niet tarten! 

21

Een amulet beschermt tegen het kwaad. 

De bekendste is de Nazar, de blauwe Turkse

kraal. In Turkije zijn deze amuletten overal te

vinden: in hangertjes, in stoeptegels 

of in dit geval aan een boot.

Foto: Ton Fischer

Het is niet beleefd om iemand aan te staren.

gelang wat in een bepaalde cultuur als

beschermend wordt gezien: knoflook-

strengen voor de deur, brandende kaarsjes

in huis, vuur om het kwaad te reinigen,

het handje van Fatima boven de deur of

plaatjes van heiligen, een bescherming

vanuit de kerk. Stella: 'In Griekenland

brandt mijn schoonzuster iedere dag een

lichtje. Ook heeft iedere Griek wel een

aantal iconen in huis.'

Aangeraakt worden door het oog
Soms brengt iemand met een kwade

blik toch schade toe. Dan geven een aantal

lichamelijke symptomen daar blijk van.

Deze komen in de meeste culturen over-

een: buikpijn, (stekende) hoofdpijn,

spanning, vermoeidheid, slapeloosheid,

koorts, stekende ogen, verlies van eetlust,

overgeven en veel gapen zijn de meest

voorkomende. Vooral snel opkomende

kwalen of onverklaarbare ziekten duiden

op een effect van het boze oog. 

Stella: 'Vorige week had ik ineens last van

maagzuur, maar ik had niets verkeerds of

bitters gegeten. Ik kon het niet verklaren.

Ik dacht na. Ik moest aangeraakt zijn, zo

noemen wij dat, aangeraakt zijn door het

boze oog.'
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Na opmerking van een vreemde kwaal

volgt meestal een diagnose. Zo'n diagnose

verschilt per cultuur en kent binnen een

cultuur weer variaties. In Italië kan het

een teken van besmetting zijn wanneer

iemand een kamer binnenkomt en anderen

beginnen te geeuwen. De binnenkomer is

dan aangeraakt door het boze oog. 

De meeste culturen kennen een gebruik

met water, olie of andere objecten om in

het water te gooien, als diagnose. Diegene

die het boze oog vermoedt, gooit iets in

een kom met water en peilt daarvan de

reactie. Wanneer iemand bijvoorbeeld

steentjes in het water werpt en bubbels

komen omhoog, is diegene aangeraakt

door een boze blik. 

Een oud joods ritueel is om heet gesmolten

bijenwas te mikken in een kom met water

en die boven het hoofd van het eventuele

slachtoffer te houden. Wanneer de was

een figuur van een mens vormt, is er sprake

van het boze oog. Een vaak voorkomende

en makkelijk zelf uit te voeren methode is

die van olie en water. In een kom met

water druppelt iemand drie druppels olie.

Diegene maakt drie keer een kruisteken

boven het water en kijkt wat de olie doet.

Ook hier weer variatie tussen de culturen,

maar over het algemeen geloven mensen

dat wanneer de olie een grote cirkel vormt,

een oog, de desbetreffende persoon is

aangeraakt. Vormt de olie kleine aparte

deeltjes op het water, dan is er niets aan

de hand. Stella: 'Telkens wanneer ik iets

niet kan verklaren, tref ik een aantal

maatregelen. Het is overigens moeilijk

om te bepalen wie nu het boze oog op mij

heeft gericht, vooral als je veel mensen

ontmoet op een dag.'

Genezing
Wanneer de diagnose aangeeft dat

een persoon slachtoffer is van het boze

oog, zijn er maatregelen om er van af te

komen. Ook dit verschilt tussen culturen.

Is de diagnose bepaald door water en olie,

dan kan daar meteen mee aan de slag

gegaan worden. Stella: 'Wanneer ik

mezelf een paar kruisjes over het water

Een deur in Tunesië met boven `het oog' het

handje van Fatima. Ook de vleugels van een

vogel zouden beschermen tegen kwaad.

Foto: Ton Fischer



en geen jas. Ook het petje dat bij de outfit

hoort is functioneel: lang haar kan er onder

worden weggestopt en bij veel zon is de

klep handig. 

Straight-edgers en alto's
Een bijzondere groepering binnen de

moderne jeugdculturen vormen de

straight-edgers. Losse seksuele contacten

zijn voor hen taboe, evenals roken, alcohol

en drugs. Het milieu, vegetarisme, vega-

nisme (waarbij geen dierlijke producten

worden gebruikt) en dierenrechten zijn

voor de straight-edger erg belangrijk. De

straight-edger keert zich dus tegen de

maatschappij, maar wel op een positieve

manier: hij wil een voorbeeld geven. 

Weer iets heel anders is de cultuur van de

alto's. De term alto dateert uit de jaren

tachtig en werd toen vooral gebruikt voor

jongeren die niet wilden horen bij de

mainstream-cultuur, maar die de punk-

bewegingen weer te ver vonden gaan. De

dominante stemming is pessimistisch en

cynisch. Alto's kennen een uitgaanscultuur,

maar willen of kunnen er vaak niet veel

geld aan besteden. Daarom gebeurt uitgaan

zo goedkoop mogelijk. Men zoekt elkaar

thuis op, in parken, in cafés en in coffee-

shops. Discotheken zijn taboe voor veel

alto's, zij leven zich liever uit op culturele

festivals als Lowlands. De alto's gebruiken

vaak weed en onderling wordt er veel

gepraat. Over muziek, over de dood en

over de maatschappij die niet deugt.

Altojongens- en meisjes hebben vaak lang

loshangend haar, met in het midden een

rechte scheiding.

Goths: mystiek
En dan de goths: uit de in de jaren

tachtig populaire punkstijl kwamen in de

loop der tijd verschillende gothicstijlen

voort. Fabienne de Moulin studeert

modevormgeving en deed onderzoek

naar de Gothicstijl. Zij raakte gefascineerd

door de subcultuur: 'Gothic is eigenlijk de

lieve afsplitsing van de punkcultuur. De

punks hadden iets agressiefs over zich,

terwijl de goths een meer sprookjesachtige

uitstraling hebben.' 

Goths houden zich veel bezig met mystiek

en zijn bovengemiddeld geïnteresseerd in

de dood. 'Toch zien goths dat niet als iets

negatiefs, de dood intrigeert ze gewoon',

legt Fabienne uit. Binnen de gothiccultuur

heerst volgens Fabienne een vriendelijke

sfeer. 'Het is bijvoorbeeld absoluut geen

machocultuur. De mannen gaan bijna

hetzelfde gekleed als de vrouwen. Ook zij

dragen soms jurken, make-up en hoge

hakken.' Ook de gothicfeesten verlopen in

een goede sfeer. 'Het is heel relaxed en de

mensen zijn vriendelijk tegen elkaar. De

muziek waar goths naar luisteren is erg

mooi en rustig.'

Het sprookjesachtige van goth komt heel

duidelijk naar voren in de kledingstijl.

Fabienne vertelt: 'Binnen de gothiccultuur

bestaan ongeveer zes verschillende kleding-

stijlen, en daarbinnen wordt erg veel

gemixt en gecombineerd. Wat je het

meest ziet zijn de lange zwarte velours

jurken, met uitlopende mouwen.' Verder

wordt er veel gebruik gemaakt van

klassieke kledingstukken zoals korsetten,

wordt er veel gewerkt met kantwerk en

ruches, en hebben veel goths witgepoeder-

de gezichten met een overdadig gebruik

van zwarte make-up. 
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Goths zijn geïnteresseerd in mystiek en dood

Foto: Tentoonstelling Gothicwear, Centraal Museum Utrecht

Het zijn de jongeren die rondlopen in

nieuwe, provocerende kleding of die

luisteren naar muziek die hun ouders

verafschuwen. De provo's zijn inmiddels

gestopt met het demonstreren en de meeste

hippies zijn tegenwoordig getrouwd en

hebben een vaste baan. Maar dat betekent

niet dat de jeugdcultuur niet meer bestaat:

die plaats in de maatschappij wordt iedere

generatie weer verruild voor nieuwe

jeugdbewegingen. 

Moderne jeugd: skaters
Welke jeugdstijlen zijn er tegenwoor-

dig? Te veel om op te noemen. Enkele

voorbeelden zijn de alto's, de straight-

edgers, de kakkers, de boeren, de goths,

de punks, de skaters, de hip-hoppers, de

housers en de normalo's. Het is moeilijk

bij te houden, want jeugdculturen en de

daarbijbehorende attributen, kleding en

muziek veranderen razendsnel. Zo snel,

dat een stijl binnen vijf jaar alweer verou-

derd is. 

Zo vormt de groep van de skaters een

relatief jonge subcultuur. Voor skaters is

hun skateboard en wat ze ermee kunnen

laten zien, het allerbelangrijkste. Ze beste-

den het merendeel van hun tijd aan het

leren van steeds spectaculairdere sprongen.

Daarin zijn de skaters competitief, maar

vechtersbazen zijn het bepaald niet. De

sfeer is vriendelijk en ontspannen. Skaters

hebben individualiteit hoog in het vaandel

staan. Dat komt voornamelijk, omdat de

skate-wereld voor iedereen toegankelijk is.

Iedereen met een skateboard kan immers

meedoen, allochtonen en autochtonen,

hoog- of laag opgeleid, jongens en meisjes,

stedelingen of provincialen.

Hoe skaters eruitzien, wordt vrijwel

volledig bepaald door hun voornaamste

bezigheid, skaten. Lange haren, strakke

broeken, jassen en sieraden kunnen

hinderlijk zijn als je aan het sporten bent.

Een skater heeft dus kort haar, draagt een

wijde broek, een wijd T-shirt en comfor-

tabele sportschoenen, maar geen sieraden

Jongeren in stijl
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jeugdculturen onder de loep genomen

Jeugdcultuur 

biedt jongeren de 

mogelijkheid om te 

experimenteren.

De jaren zestig was de tijd van de soulkickers en de provo's. In de jaren

zeventig kwamen de hippies, de disco's en de rasta's. Later ontstonden de

punkers en de hip-hoppers en nog later waren er de straight-edgers, de alto's

en de goths. Tijden veranderen en de jongerengroeperingen veranderden

mee, maar één ding is zeker: het zijn vrijwel altijd de jongeren geweest die de

grenzen binnen onze samenleving verlegden. 

tekst: Roanne van Voorst

Kuiven werden ook wel brozems genoemd.

Foto uit: Kitty de Leeuw e.a., Jong! 1950-2000 (Zwolle 2000)
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die ontwikkelingen plaatsen in de tijd-

geest van de jaren zestig. Het ging destijds

goed met de economie en de algemeen

heersende sfeer was optimistisch. Jongeren

kregen steeds meer geld tot hun beschik-

king en ze kregen tegelijkertijd steeds meer

mogelijkheden om dat geld aan uit te

geven. Het assortiment popplaten, muziek-

bladen en kleding voor jongeren groeide. 

Maar er verbeterde niet alleen economisch

een hoop, er waren ook erg belangrijke

sociale veranderingen gaande. Denk bij-

voorbeeld aan de seksuele revolutie (1965)

en de feministische golf (1967) die duide-

lijke invloed hadden op het veranderende

sociale klimaat. Allerlei gebruiken en

gewoonten kwamen ter discussie te staan.

Een heel groot verschil met de jaren vijftig

was dat de mensen over het algemeen

mondiger werden. Voorheen minder

machtige groeperingen als vrouwen,

arbeiders en jongeren eisten en kregen

meer invloed binnen de maatschappij. 

Ondanks die positieve sfeer waren er in de

jaren zestig ook heel wat ontwikkelingen

waar veel mensen zich zorgen over maak-

ten, zoals de armoede in de derde wereld

en de oorlog in Vietnam. Sommige jonge-

ren keerden zich daarom tegen de wel-

vaartsmaatschappij die volgens hen veel

negatieve kanten had, zoals carrièredrang,

materialisme, de toegenomen verkeers-

dichtheid en onpersoonlijke verhoudingen

binnen de maatschappij. In de politiek

kwamen nieuwe partijen naar voren en

ook niet-politici betraden steeds vaker het

politieke terrein. Veel jongeren probeerden

invloed op de besluitvorming te krijgen

door het organiseren van demonstraties,

protestmarsen, bezettingen en stakingen.

Een ding stond vast voor veel jonge

mensen: zij wilden het anders doen. Uit die

kritische stellingname ontstonden de

jongerensubculturen van de jaren zestig,

waarin maatschappijkritiek en ideologie

een belangrijke rol speelden. 

Provo- en hippiecultuur
De kickers kwamen op, evenals de

soulkickers. De groep van de kickers

bestond uit middelbare scholieren, die

veel luisterden naar beatmuziek (vooral

de Beatles), op brommers reden, liberaal

dachten en zich nonchalant kleedden. De

soulkickers hielden van soulmuziek, de

zwarte muziek uit de Verenigde Staten.

De groep trok middelbare scholieren aan,

maar vooral werkende twintigers, want

voor de soulkicker-uitgaanscultuur was

geld nodig.

De belangrijkste en meest bekende jonge-

rengroepering uit die periode was provo.

Provo werd in 1965 opgericht te Amster-

dam. Eigenlijk was provo geen echte

jongerencultuur, in die zin dat bijvoor-

beeld een eigen muzikale stijl ontbrak.

Het was meer een ideologische beweging,

waarbinnen kunstenaars, (ex)artistieke-

lingen en anarchisten samenwerkten. De

provo's vormden een tegencultuur, gericht

tegen die van hun ouders. Ze waren

kritisch over de bestaande maatschappe-

lijke orde en mentaliteit en waren anti-

materialistisch en anti-autoritair. De

provo's geloofden in zelfbeschikking en

zelfontplooiing, en trachtten de samen-

leving van hun standpunten te overtuigen

met behulp van zelfgemaakte bladen en

pamfletten en het organiseren van acties.

Ze hadden zelfs politieke aspiraties en

wisten een zetel te veroveren in de

gemeenteraad van Amsterdam.

Ongeveer tegelijkertijd met de provobe-

weging in Nederland kwam in de

Verenigde Staten de hippiecultuur op.

Toen provo zichzelf in 1967 ontbond, nam

de hippiecultuur als vanzelf deze plaats in.

Kenmerkend voor deze cultuur was het

streven naar vrede en liefde op aarde, het

blowen, trippen (psychedelische ervarin-

gen ondergaan door het gebruik van hal-

lucinerende middelen), het vele praten en

het geloof in de vrije seks. Begin jaren

zeventig was de hippiecultuur zo popu-

lair, dat meer dan de helft van de jonge-

ren tot de hippies gerekend kon worden. 

Jaren zeventig: 
shockerende lelijkheid 

In diezelfde jaren zeventig kwamen er

vier nieuwe jongerenculturen op als een

reactie op de wederom veranderende

mentaliteit binnen Nederland. De opti-

mistische sfeer die zo kenmerkend was

voor de jaren zestig, begon te verdwijnen.

Jongeren geloofden niet langer dat een

betere samenleving binnen handbereik

was. Binnen de hippiecultuur ontstonden

al snel kleinere subgroeperingen, zoals de

metalheads. 

Metal was voor alles een muziekcultuur.

De oudste muzikale variant binnen deze

stroming heet heavy metal; zwaar ver-

sterkte gitaarrock met een harde beat. De

teksten van de liedjes zijn vaak somber en

hebben de slechte kanten van de mens en

het menselijk bestaan als onderwerp. Vaak

hebben ze een magische lading en zitten

ze vol met fantasy- en horrorsymboliek. 

Voor jongeren is het tegenwoordig moeilijk

om te kiezen waar ze bij willen horen.
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Vroege subculturen
Mannen op hoge hakken,

witgeschminkte gezichten. Het mag mis-

schien extreem lijken, maar wanneer we

terugkijken in de geschiedenis blijkt dat

er vroeger net zulke extreme stijlen

bestonden. Tegenwoordig vinden we het

heel normaal dat jongeren samenklieken

in groepen en dat ze er hun eigen levens-

stijl, kleding en taalgebruik op na houden.

Dit fenomeen is echter nog relatief jong.

In de jaren vijftig ontstond er voor het

eerst in Nederland een duidelijke vorm

van jeugdcultuur. Het was in die tijd dat er

voor het eerst duidelijke groepen jonge-

ren ontstonden die zich een wildere stijl

van leven aanmaten dan men gewend was

van de jeugd.

Er ontstonden twee jeugdstijlen: de artis-

tiekelingen en de kuiven. De meeste aan-

hangers van de artistiekelingen waren

beginnend kunstenaar, muzikant of

schrijver. Zij waren veelal hoger opgeleid,

meestal afkomstig uit de middenklasse en

hielden van kunst, literatuur en filosofie.

De kuiven daarentegen waren lager opge-

leide, vaak werkende jongeren uit de

arbeiders- of lagere middenklasse.

Daarnaast hadden de kuiven hele andere

hobby's en interesses: zij hielden van dollen

en vechten en van het rijden op hun

brommers. De twee groepen waren dus in

vele opzichten tegengesteld. Of, zoals een

oud-artistiekeling het verwoordt in een

onderzoeksinterview over jeugdstijlen:

'Artistiekelingen hadden hun haar naar

voren, kuiven hadden natuurlijk hun haar

naar achteren'. 

Jaren zestig: jonge critici
De jaren zestig vormden een broei-

nest van opkomende jeugdsubculturen.

Dat is ook goed te begrijpen wanneer we

Punk wilde choqueren door een agressief uiterlijk.

Foto: folder Informatiecentrum Volkscultuur (1986)
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ontdekken van zichzelf. Dat doen ze door

grenzen af te tasten en er soms overheen

te gaan, bijvoorbeeld door opvallende

kleding en provocerend gedrag. Het is

dan ook niet verwonderlijk dat jeugdcul-

turen vaak de neiging hebben extreem te

zijn. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in

het taalgebruik, waarin veel gebruik wordt

gemaakt van oneliners (simplificerende,

lekker in het gehoor liggende zinnen) en

extreme uitspraken. Zo rockt popgroep

Osdorp Posse: 'De wereld is een klote-

zooi!' en 'Vuile vieze  hypocrieten, sode-

mieter op, met je bestbedoelde bullshit

aan mijn kop!' Maar er wordt niet alleen

negatief gezongen, ook het liedje 'don't

worry be happy' is een voorbeeld van zo'n

oneliner. Dat extremisme komt ook tot

uiting in de kleding, die bijvoorbeeld

provocerend sexy is, (ondergoed dat boven

de broek uitkomt, ultrakorte rokjes,

lieslaarzen, blote buiken) of juist heel

nonchalant is, zoals bij de alto's die een

voorkeur hebben voor wijdere, iets

slordigere kleding. 

Groepsgedrag
Het is interessant om te kijken naar

de reden waarom jongeren graag bij

jeugdculturen willen horen. Daar zijn

meerdere redenen voor. Ten eerste is de

subcultuur voor jongeren een manier om

zich af te zetten tegen de ouders en is het

een manier om zich te meten aan leef-

tijdsgenootjes. Hoor je bij een groep, dan

hoor je ergens bij. En dat geeft een heel

veilig gevoel. Het is belangrijk om te

beseffen dat een subcultuur veel groter is

dan een vriendenclub. Dat wil zeggen dat

niet alle skaters elkaar aardig vinden. Veel

belangrijker is dat je er bij hoort.

Ten tweede biedt een jeugdcultuur de

jongeren een mogelijkheid om te experi-

menteren met gevoelens

en gedragingen.

Bijvoorbeeld met seksu-

aliteit, maar ook met

andere zaken als geweld,

religie, sociale vaardighe-

den en spiritualiteit.

Tegelijkertijd ontlenen

kinderen een identiteit

aan zo'n groep. De sub-

cultuur, met alle manie-

ren van gedrag, kleding,

taal, smaak en opvattin-

gen die daar bij horen,

geven een kind houvast.

Het biedt duidelijkheid

doordat een jongere weet

Hippies waren 'peace' en 

punkers waren 'fuck you’. 

wat er van hem wordt verwacht. Er gelden

immers regels binnen de groep die je

voorschrijven naar wat voor muziek je

luistert, hoe je je kleedt en hoe je praat.

Jeugdculturen hebben nog een ander

belangrijk voordeel: juist doordat jongeren

binnen iedere generatie hun grenzen

blijven verkennen en verleggen, ontstaan

er nieuwe ontwikkelingen van nieuwe

vormen van kunst, met name muziek en

mode. Doordat jongeren zich willen blij-

ven onderscheiden, wordt iedere keer

weer hun creativiteit gestimuleerd. 

Ergens bij horen
Hoewel jongeren dus altijd ánders

willen zijn dan anderen, hoeven die ver-

schillen helemaal niet zo opvallend te

zijn. Voor veel mensen kan het daarom

lijken alsof de jongeren van tegenwoordig

er allemaal zo'n beetje hetzelfde uitzien.

Iedereen loopt toch bijvoorbeeld rond in

een spijkerbroek? Maar de verschillen zijn

er wel degelijk, alleen zijn die vaker zicht-

baar in details dan in grote uiterlijke ken-

merken. 

Het is inderdaad waar dat veel jongeren

spijkerbroeken dragen. Maar al levert dit

misschien een egaliserend beeld op voor

buitenstaanders, de jongeren zien maar al

te goed hoe het hoort. De skaters en hip-

hoppers dragen beiden wijde broeken,

maar de merken verschillen volledig.

Jongeren mogen individualiteit belangrijk

vinden, ergens bíj horen blijft nog altijd

belangrijker. 

Provo's wilden het allemaal anders doen dan hun ouders en ze streefden

naar een andere maatschappij. Foto uit: Kitty de Leeuw e.a., Jong!

Jongerencultuur en stijl in Nederland 1950 - 2000 (Zwolle 2000)
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een ware discorage. Niet veel later was de

jeugdstijl over het hoogtepunt heen, maar

de discocultuur is tegenwoordig echter

nog steeds geliefd in het dance-uitgaans-

circuit van jongeren. 

Anno 2000: creatief met stijl
Niet alleen de discocultuur is populair

gebleven. In de jaren tachtig ontstonden

veel van de jeugdsubculturen die er

tegenwoordig nog steeds zijn. Inmiddels

hebben enkele subculturen zich weliswaar

afgesplitst, maar de meeste, moderne

jeugdsubculturen zijn variaties op de

jeugdculturen van de jaren tachtig. 

Er ontstond vanaf die tijd een soort per-

soonlijkheidscultus: iedereen moest vooral

zichzelf zijn en het eigen leven vormgeven.

Vaak is het voor jonge mensen best moei-

lijk om daarin keuzes te maken. Het

horen bij een groep blijkt daarvoor een

goede oplossing. Op de middelbare scho-

len ontstond vanaf de jaren tachtig een

ware fauna van jongerengroeperingen die

alleen nog maar rijker gevarieerd werd in

de jaren daarna. 

Dat had tot gevolg dat de situatie vergele-

ken met de jaren vijftig veel complexer is

geworden. De jongerencultuur van nu

wordt bepaald door de veelheid van

levensstijlen en een grote verscheidenheid

aan subculturen. Oftewel: de hedendaagse

jongeren hebben veel meer keus! De twee

opties die jongeren hadden in de jaren

vijftig zijn verruild voor een groot scala

aan mogelijkheden. En dat is niet altijd

even makkelijk. Want ja, kies je als hippe

jongere nou voor hip-hop, skate, punk,

house, alto, gothic of straight-edge?

Jongeren zijn continu bezig met het

De live-optredens waren de belangrijkste

momenten in de metalheadcultuur. De

metalheads ontwikkelden een eigen dans-

vorm, het headbangen. Hun kledingstijl

was vooral geïnspireerd op die van de

ruige motorrijders (zoals de hell's angels)

en de ruige jaren vijftig rockers. Deze

bestond uit strakke blauwe jeans, spijker-

jasjes, zwartleren motorjacks en broeken,

t-shirts met de naam van een band erop,

riemen met brede gesp, polsbanden en

zware laarzen. De totale outfit werd ver-

sierd met metalen studs. 

Punkcultuur
Een tweede belangrijke jongerencul-

tuur in de jaren zeventig vormden de

punkers. Zij wilden de samenleving,

inclusief de verwaterde hippiecultuur,

wakker schudden door te choqueren met

een opzettelijk lelijk en agressief uiterlijk.

Hun kleding greep grotendeels terug op

de kleedstijl van provo's en hippies: de

armoedelook, tweedehands spullen en

accessoires als buttons. Dit combineerden

zij met metalelementen als zwarte leren

jacks, riemen en polsbanden, versierd met

studs en tatoeages.

Er waren meer overeenkomsten met de

provo's en de hippies: ook de punkers

waren maatschappijkritisch en anarchis-

tisch. En net als bij de eerdere groeperingen

vormde het kraken van leegstaande panden

een belangrijk onderdeel van de cultuur.

Er waren echter ook enkele belangrijke

verschillen: anders dan de provo's en de

hippies dachten de punkers niet positief

over de toekomst. Daarnaast gedroegen

de punkers zich als krakers veel strijd-

vaardiger dan hippies en waren zij meestal

niet bereid een kraakpand dat ontruimd

werd zomaar te verlaten. De punkers zelf

wilden over het algemeen dan ook niet

vergeleken worden met hippies. Zo ver-

klaart een ex-punker in een interview

over jeugdstijlen: 'Hippies gingen met z'n

allen op de grond een liedje zingen, wij

gingen tegen de ME tekeer. Hippies

waren 'peace' en punkers waren 'fuck

you'.'

Rasta's en disco's
Nederland was in de jaren zeventig

hard op weg een multiculturele samenle-

ving te worden. Dat maakte de weg vrij

voor een derde jongerencultuur: de rasta's.

Zij vormden een spirituele beweging met

een eigen muziek (reggae), een eigen

geloof (rastafari) en een sterk zwart

bewustzijn. De rasta's verwezen naar de

Afrikaanse roots van alle zwarte mensen

en uitten dat onder andere door het

dragen van kralen in hun sieraden en

kleding in de kleuren groen, geel, rood en

zwart (de kleuren van Afrika). Funk en soul-

muziek versterkten het zwarte bewustzijn.

De laatste belangrijke jongerencultuur

van de jaren zeventig werd gevormd door

de disco's. Disco was van oorsprong een

zwarte en homocultuur, afkomstig uit de

Verenigde Staten. In Nederland waren

echter in de periode dat disco een jeugd-

stijl was de meeste leden blanke twintigers,

met een oververtegenwoordiging van

homoseksuelen en mensen die in de

mode werkten. Disco's wilden vooral een

goede tijd hebben en lekker lang en heftig

dansen in de seksueel uiterst tolerante

sfeer van de discotheken. Aan het uiterlijk

werd veel aandacht besteed: disco's wilden

bij het uitgaan er zo mooi, extravagant en

sexy mogelijk uitzien. Eind jaren zeventig

veroorzaakte de film 'Saturday Night Fever'

Iedere tijd heeft zijn eigen jeugdcultuur.
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Selemat makkan!
gezelligheid en samen eten

Molukkers staan bekend om hun vele tradities en niet in de laatste plaats

om hun rijke eetcultuur. Deze eetcultuur gaat gepaard met vele rituelen en

de betekenis van een maaltijd is voor hen dan ook zeer belangrijk.

In 1951 vertrokken ex-KNIL-militairen

met hun gezinnen vanuit de Molukken

(Indonesië) naar het verre, koude

Nederland. Deze groep bestond uit onge-

veer 12.500 personen. De situatie op de

Molukken was door politieke en civiele

omstandigheden destijds gevaarlijk.

Hierdoor zag de Nederlandse overheid zich

genoodzaakt de militairen van het Konink-

lijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) met

hun gezinnen onder te brengen op eigen

bodem. Aanvankelijk zou het verblijf van

de groep Molukkers van tijdelijke aard

zijn, maar een halve eeuw later is ze nog

steeds woonachtig in Nederland. 

Vandaag de dag is er sprake van drie

generaties Molukkers in Nederland. De

eerste generatie bestaat uit ex-KNIL sol-

daten met hun vrouwen. De tweede gene-

ratie bestaat uit de kinderen van de eerste

generatie, waarvan een aantal nog in

Voor het bereiden van een feestmaaltijd worden

familieleden en kennissen gevraagd. De maaltijd

bestaat uit veel verschillende gerechten. Deze

kookploeg zorgt voor de maaltijd ter gelegenheid

van de RMS viering in Moordrecht.

Foto: collectie H. Joseph-Siahaya

tekst: Nathalie Coenraadts

Straks is dit
nog uw enige

concert

Het Prins Bernhard Cultuurfonds geeft cultuur de kans. U ook?

Ons land kent vele toneelgezelschappen. Miljoenen landgenoten maken muziek. Daarnaast zijn

er talloze monumenten die bezocht, bewoond en bewonderd kunnen worden. Zo’n kleurrijke cultuur

moet gekoesterd worden. En dat lukt niet alleen met overheidsgeld. Gelukkig springt het Prins

Bernhard Cultuurfonds vaak bij. Per jaar steunen wij 3500 culturele projecten, groot en klein. Onze dona-

teurs zorgen dat cultuur toekomst heeft. Word ook donateur en geef cultuur de kans. Kijk op www.cul-

tuurfonds.nl of geef direct op Giro 500900.
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Molukkers en eigenlijk de hele

Indonesische bevolking eten belangrijk

vindt. In een gesprek tussen Molukkers

gaat het vaak over eten: 'Wat is de

Ambonese pudding lekker. Hoe heb je dit

gemaakt' of 'Welk soort pepers gebruik jij

in de Ambonese gehaktschotel?' Het is

niet alleen om het eten zelf, maar meer

het praten over, het proeven van de sma-

ken en het ruiken van de geuren van het

eten. Dit geheel roept bij de Molukkers in

Nederland herinneringen op van hun

verre thuis. Ook bij de Molukkers die

nooit op de Molukken zijn geweest, worden

herinneringen opgeroepen van het samen

koken en eten met familie. En natuurlijk

wordt op deze manier het verlangen

opgeroepen om ooit naar de Molukken

terug te keren of bij de derde generatie

om het voor de eerste keer te bezoeken. 

Daarnaast vertelt de hoeveelheid en de

kwaliteit van het voedsel wat op tafel

wordt gezet als er gasten komen, in hoe-

verre je een goede gastheer of gastvrouw

bent. Hierbij zijn aspecten als loyaliteit en

gastvrijheid erg belangrijk. Geen enkele

Molukker wil worden afgeschilderd als

iemand die zijn gasten slecht ontvangt en

karige maaltijden op tafel zet. In dit geval

word je niet als echt Moluks beschouwd.

Hartig en zoet op het huwelijk

Het gezinsleven en de familie zijn

belangrijke zaken binnen de Molukse cul-

tuur. Dit geldt ook voor het bereiden van

het eten. Ouders leren hun kinderen de

familierecepten. Al op jonge leeftijd leren

de kinderen verschillende maaltijden te

bereiden. Binnen de Molukse cultuur zijn

er twee zaken die een Moluks meisje moet

kunnen: koken en naaien. Maar ook de

jongens moeten kunnen koken. Niet voor

niets zijn er mannelijke Indonesische

koks, zoals de in Nederland bekende

Lonny.

Binnen de cultuur worden vele aangele-

genheden aangegrepen voor een uitge-

breide maaltijd. Tien literpannen met rijst

staan dan op het fornuis te stomen en de

zoete geur van saté vult de keuken. Bij

huwelijken en belijdenissen wordt niet

alleen de hele familie uitgenodigd, maar

ook vrienden, kennissen, buren, de domi-

nee en niet te vergeten de pela's. Volgens

de werkgroep Pameran Masohi Maluku,

die het gelijknamige boek schreef, heeft

het pela-verbond haar wortels liggen in

de vijftiende en zestiende eeuw. Op de

Molukken is sprake van kampongs, dat

wil zeggen dorpen ofwel leefgemeen-

schappen. De vijftiende en de zestiende

eeuw waren woelig door de komst van het

Christendom en later de Islam. Dit leidde

tot vele conflicten tussen de kampongs.

Wanneer de dorpshoofden van kamp-

ongs vrede met elkaar sloten, ging een

pela-bondgenootschap van kracht. Deze

bestond uit een aantal wetten en regels,

zoals het steunen van elkaar in tijden van

oorlog of in andere moeilijke tijden, maar

ook bij het bouwen van een nieuw dorps-

huis. Het woord pela komt van het woord

'pela-u' en betekent 'broeder'. Ook in

Nederland wordt binnen de Molukse

cultuur het pela-verbond nog steeds

gerespecteerd. 

Bij een huwelijksfeest worden honderden

mensen uitgenodigd. Een goede

voorbereiding van het feest en de maaltijd

is dan ook belangrijk. Voor het bereiden

van de maaltijd worden een aantal

Molukse vrouwen bij elkaar gezocht, veelal

uit de familie. Zij doen de boodschappen

met geld van het feest-comité en bereiden

de maaltijd. De maaltijd bestaat uit ver-

schillende hapjes, zowel Molukse als

varianten op de Indonesische keuken.

Vaak betreft het familierecepten en worden

ze op een speciale wijze klaargemaakt. Op

een Molukse bruiloft zie je veel hartige

hapjes en zoete hapjes, zoals lemper

(gehakt in een rol van kleefrijst), Indische

pasteitjes (een halve maanvormig hapje

met gehakt, ui, sambal) en Molukse aard-

appelkoekjes (aardappels met onder

andere sambal, laos, ketoembar, sjalotten

en nootmuskaat). Daarnaast wordt veel

rijst, saté en groentegerechten als gado-

gado gegeten. Het Molukse eten is over

het algemeen wat zoeter dan bijvoorbeeld

het Javaanse eten. 

Wanneer het bruidspaar voor de kerk en

voor de burgerlijke stand zijn getrouwd,

begint het feest meestal om acht uur 's

avonds in een speciaal voor de gelegen-

heid gezochte locatie. Nadat alle gasten

het bruidspaar hebben gefeliciteerd,

kunnen ze plaats nemen aan de lange

tafels, die vol staan met allerlei hapjes en

drankjes. In tegenstelling tot een

Nederlandse bruiloft wordt er niet gege-

ten met een selectief gezelschap voordat

het feest begint, maar wordt de hele

avond door alle gasten gegeten. Het

woord makkan (eten) is dan ook het

meest gehoorde woord. 

Een goede gastheer zet zijn gasten 

geen karige maaltijd voor.
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Nederlands-Indië is geboren. Ze zijn

momenteel tussen de veertig en vijftig

jaar oud. De derde generatie bestaat uit

Molukse en Moluks-Nederlandse kinde-

ren (de zogenaamde Indo's). Deze zijn

vrijwel allemaal in Nederland geboren en

zijn nu tussen de vijf en de dertig jaar

oud. De ouders hebben veel tradities en

rituelen meegekregen tijdens hun opvoe-

ding en zijn voornamelijk volgens de

Molukse cultuur opgevoed. Deze genera-

tie genoot een vrij strenge opvoeding met

het geloof als richtlijn. 

Overgebleven tradities
Binnen het Molukse cultuurpatroon

staan zaken als respect voor de ouders en

in het algemeen ouderen (kehormatan),

en gehoorzaamheid (dengaran-dengaran)

hoog. Molukkers vinden het belangrijk

dat hun kinderen hun sociale contacten

met anderen goed onderhouden en

respectvol met elkaar omgaan. Hierbij is

het aspect gedrag en samenhorigheid heel

belangrijk. Daarnaast leren ze hun kinde-

ren verschillende Molukse tradities en

rituelen. Dit varieert van Molukse volks-

dans en zang tot het leren van Maleis. 

De derde generatie is echter vrij verwes-

terd. Dit uit zich onder andere in het niet

beheersen van de taal en het niet kennen

van bepaalde Molukse tradities en rituelen.

Het verwesteren van de jongste generatie

komt onder andere door de gemengde

huwelijken tussen Molukkers en

Nederlanders. Hierdoor is de opvoeding

voor een deel veranderd. De kinderen uit

deze huwelijken worden opgevoed vanuit

twee culturen. Daarnaast werd de tweede

generatie opgevoed in afwachting van de

terugkeer naar de Molukken. Deze gene-

ratie weet nu dat dit waarschijnlijk niet

meer gaat gebeuren en dat zij met hun

kinderen in Nederland zullen blijven

wonen. Hierdoor gaat de Molukse op-

voeding veelal over in een gecombineerde

of in een Nederlandse opvoeding. Maar

één traditie wordt bij de meeste Molukkers

in stand gehouden, namelijk het bereiden

van Moluks eten en de eetcultuur daar

om heen. 

Eten: veel en gevarieerd

Eten wordt binnen de Molukse cul-

tuur niet gezien als alleen een primaire

behoefte. Aspecten als het gezinsleven,

socialiteit, gastvrijheid en loyaliteit zijn

onlosmakelijk met eten verbonden. 

Een interessante vraag is waarom de

Gastvrijheid is binnen de Molukse gemeenschap

erg belangrijk. De kwaliteit van de maaltijd, die

de gasten voorgezet krijgen, bepaalt in hoeverre

je een goede gastvrouw of gastheer bent.

Hier wordt saté geroosterd voor een doopfeest.

Foto: collectie H. Joseph-Siahaya
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ajam semur
Benodigdheden:
- 4 kipfilets

- 2 uien

- 2 eetlepels ketjap manis

- versgemalen witte peper

- 1/2 theelepel nootmuskaat

- 1 theelepel aromat

- 1 theelepel ve-tsin

- 1/2 theelepel bouillonpoeder

- 3 theelepels plantaardige olie

Snij de kipfilets in stukjes. Maak van

de ketjap, peper, nootmuskaat, aromat, 

ve-tsin, bouillonpoeder en een theelepel

olie een marinade. Aangezien sommigen

allergisch zijn voor ve-tsin kunt u dit

eventueel weglaten. Voeg de stukjes kip

toe en laat het geheel een uurtje marineren.

Pel en snipper de uien, bak ze in een

braadpan in de overige olie lichtbruin en

voeg de kip met de marinade toe. Laat het

met een deksel op de pan rustig gaar sud-

deren. Voeg zo nu en dan wat water toe.

sambal goreng buntjis
Benodigdheden:
- 500 gram in stukjes gesneden 

sperciebonen

- 2 groene paprika's

- 1 ui

- 5 tenen knoflook

- 1 theelepel terasi

- 1 theelepel laospoeder

- 2 daun salam blaadjes

- 150 gram garnalen

- 1 theelepel ve-tsin

- 1 theelepel aromat

- 1 theelepel bouillonpoeder

- 2 theelepels asam

- olie

- zout

- sambal oelek naar smaak

Verwijder zaadlijsten en zaadjes van de

paprika's en snij ze in schuine stukjes. Pel

en snipper de ui en fruit ze in een theelepel

olie aan. Pers de knoflooktenen erboven

uit. Voeg de laos en de daun salam toe en

laat alles nog even sudderen.Week de

terasi met wat water en voeg het samen

met de garnalen, ve-ts in, aromat en bouil-

lonpoeder bij het uimengsel en laat dit

even zachtjes op het vuur staan. Voeg de

gesneden boontjes en de paprika toe en

laat dit in een half uurtje gaar sudderen.

Voeg vlak voor het opdienen de zure

asam en zout naar smaak toe. Verwijder

de daun salam blaadjes. Wilt u de boon-

tjes echt pittig, voeg dan nog wat sambal

oelek toe.

nasi putih
Benodigdheden:
- 250 gram droogkokende rijst

- water

Spoel de rijst af tot het water helder is

en bereid het dan volgens de gebruiksaan-

wijzing op de verpakking.

Serveer de drie gerechten op een grote

schaal gegarneerd met kerupuk.

Wat kunnen we erbij drinken?
Een Gewürztraminer uit de Elzas is

een ideale begeleider voor deze gerechten.

Eet smakelijk!

De namen van de ingrediënten en gerech-

ten zijn gespeld zoals in het boek Een ken-

nismaking met de Molukse keuken door

tante Jo Kakiay en anderen en wijken

soms af van de in Nederland gebruikte

schrijfwijze voor Indonesische producten.

Lekker eten met 
Molukse vrienden

Tussen 1954 en 1959 bezocht ik

in Apeldoorn de Van Kinsbergen

MULO. Een school die bezocht

werd door jongelui uit Apeldoorn

en omgeving. In vrijwel iedere

klas zat ook een medeleerling

afkomstig uit de 'woonoorden

voor Ambonezen' uit Teuge en

Vaassen. 

Deze mensen uit het voormalig

Nederlands Indië trokken vooral in

het begin erg veel met elkaar op en

begrepen er bijvoorbeeld niets van

dat degenen die tussen de middag op

school bleven boterhammen met kaas

of jam aten. Zij wilden het liefst warm

eten en vooral in de wintermaanden

werd er wel eens iets op een van de

ouderwetse kolenkachels opgewarmd.

Tijdens die momenten leerde ik de

eerste Molukse gerechten kennen. Nu

jaren later vertelt mijn oudste zoon

over de heerlijke Molukse gerechten

die hij leert kennen op verjaardagen

en andere feesten bij zijn vrienden. 

Voor u stelde ik een simpel menu

samen bestaande uit ajam semur,

gestoofde kip, nasi putih, witte rijst

en sambal goreng buntjis, pittige

gebakken boontjes.
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Koken met 
traditie

tekst: Cees Tempel

Ook bij begrafenissen is het eten belang-

rijk. Tijdens het eten wordt niet alleen

getreurd, maar in zekere zin ook genoten

van het samenzijn. Vaak ziet men elkaar

in Nederland alleen tijdens huwelijken,

begrafenissen of andere belangrijke

gebeurtenissen. Er wordt dan veel bijge-

praat en gehuild, maar ook gelachen.

Voor begrafenissen worden meestal twee

tot drie volle dagen uitgetrokken. Het

verwerken doet men samen en de

Molukkers zoeken dan ook troost bij

elkaar. Iedereen voelt immers hetzelfde

verdriet. Het gezamenlijk eten brengt hen

dichter tot elkaar en voelt heel vertrouwd.

Non-alcoholica

Binnen de Molukse cultuur wordt veel

thee en water gedronken. Waarschijnlijk

heeft dit te maken met de hoge tempera-

tuur op de Molukken. Thee werkt het

beste als verkoelingsmiddel. Alcohol

wordt weinig of niet gedronken. Dit bete-

kent niet dat op feesten geen alcohol te

verkrijgen is, maar dronkenschap wordt

niet getolereerd. Er is namelijk enigszins

sprake van een taboe op dronkenschap. Je

zult Molukse mannen wel eens een alco-

holisch drankje zien consumeren, maar

Molukse vrouwen vrijwel niet. Een aange-

schoten of dronken Molukse vrouw

wordt als onaanvaardbaar beschouwd.

Dit geldt overigens binnen de gehele

Indonesische cultuur. Daarnaast wordt

veel fruit gegeten met een hoog vochtge-

halte, zoals watermeloenen of kokosnoten.

Indonesische markten in Nederland
Om voeding en ingrediënten te verza-

melen, doen veel Molukkers hun bood-

schappen op de markt of in toko's

(Indonesische winkels). Het kopen gaat

gepaard met het uitgebreid ruiken, bekij-

ken, bevoelen en proeven van producten,

iets waar menig Nederlander verbaast

naar staat te kijken. Indien het product

goed is bevonden, zullen Molukkers vaak

iets op de prijs proberen af te dingen. Wel

zie je dit steeds minder vaak, aangezien in

Nederland het afdingen van prijzen niet

gebruikelijk is. Maar mocht men op de

markt staan naast een persoon uit de oude

generatie, dan zal dit zeker voorkomen. 

Op de jaarlijks gehouden Pasar Malam

Besar (vrij vertaald: de avondmarkt) in

Den Haag komen naast de Indonesische

mensen veel Nederlanders. De Nederlanders

zijn vertrouwd met bepaald soort eten uit

Indonesië, zoals de, met een Nederlands

tintje gemaakte, nasi goreng (gebakken

rijst). Op de Pasar Malam Besar vinden

dans- en zangoptredens plaats, wajang-

voorstellingen met de bekende wajang-

poppen en lezingen van bekende

Indonesische schrijvers. Daarnaast zijn er

vele kramen met Indonesische producten

en natuurlijk de kramen met het eten,

waar iedere bezoeker goed de weg naar

weet. 

Naast dit grote evenement vinden ook

lokaal in steden en dorpen pasar malams

plaats. Vaak worden pasar malams in

dorpen georganiseerd door de lokale

Molukse verenigingen. Op deze manier

kunnen ze hun cultuur uitdragen en

draagt dit tevens een steentje bij tot de

integratie van de verschillende bevol-

kingsgroepen. Hierbij is het eten natuur-

lijk niet onbelangrijk. 
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vlag blijft de gehele nacht in de kerk,

zodat hij Gods bescherming geniet. De

volgende ochtend om zeven uur geeft de

kerkenraad de vlag weer over aan het

korps, waarna hij wordt gehesen.

Vervolgens wordt het volkslied gezongen,

gaan we met elkaar in gebed en wordt er

een toespraak gehouden. Die 25 april

wordt trouwens landelijk gevierd.

Steevast verzamelt de Molukse motorclub

zich in Moordrecht, van waaruit zij naar

Den Haag vertrekt. Jaarlijks wordt daar

een herdenkingsbijeenkomst gehouden

met veel Molukse liederen, dansen en

sprekers. President Tutuhatinewa en de

Molukse regering in ballingschap zijn

daarbij altijd aanwezig.'

Iedereen krijgt een maaltijd
'Ieder kind krijgt een peetmoeder en

peetvader wanneer het wordt gedoopt.

Van jongs af aan wordt het kind bij de

kerk betrokken. Vanaf vier jaar gaat het

naar de zondagschool en vanaf zijn vijf-

tiende naar catechisatie. Wanneer het de

leeftijd van achttien jaar heeft bereikt,

doet het geloofsbelijdenis. Alle gebeurte-

nissen gaan met grote feesten gepaard, die

vroeger thuis werden gehouden. Nu

wordt meestal een zaaltje afgehuurd, vaak

in hetzelfde gebouw als de kerk. Alle

familieleden worden getrakteerd op een

warme maaltijd. Dat betekent dat er drie

dagen van tevoren al met koken moet

worden begonnen. Speciaal voor die gele-

genheid wordt in de tuin achter het huis

een grote kooktent opgezet. Een aparte

van te voren aangestelde kookploeg doet

de boodschappen. Eens in de twee weken

komt de bumbu-wagen met oosterse

kruiden en gerechten in de wijk, en eens

in de week een kleinere wagen met soort-

gelijke ingrediënten. Andere groepen zor-

gen voor de uitnodigingen, het versieren

van de zaal en de bediening. De maaltijd

is belangrijk, omdat die gelegenheid tot

feliciteren schept, zowel voor mensen

binnen als buiten de wijk. Meestal nemen

zij als cadeau geld in een gesloten enve-

loppe mee, zodat de maaltijd daarvan kan

worden betaald.'

Het huwelijk gaat iedereen aan
Bruiloften worden nog veel grootser

gevierd. Meestal wordt hiervoor de sport-

hal afgehuurd. Doorgaans gaan er zo'n

twee tot driehonderd uitnodigingen de

deur uit. De kosten komen ongeveer op

15.000 euro, inclusief de huur van een

bandje. 'Niet zo gek dus, dat de gasten

elkaar geld geven; anders zou je dat nooit

kunnen betalen. We hebben het geld

gewoonweg nodig om de onkosten te

kunnen opvangen. Eigenlijk speel je quit-

te: je geeft veel, maar je krijgt ook weer

veel terug. Je moet het zien als een soort

fonds, een verzekering die stilzwijgend tot

stand is gekomen. Maar een feest kost

natuurlijk veel meer moeite dan het

financiële gedeelte alleen. Alle mensen

moeten persoonlijk worden uitgenodigd,

ongeacht waar ze wonen. Het is de

gewoonte dat alle mensen, die vroeger in

dezelfde Molukse plaats als de wederzijd-

se ouders hebben gewoond, van het voor-

genomen huwelijk op de hoogte worden

gesteld. Je mag niemand passeren.' 

'Molukkers trouwen altijd op een vrijdag,

zodat iedereen de dagen daarna kan uit-

rusten. Op de donderdagavond vooraf-

gaand aan de huwelijksplechtigheid

wordt om acht uur 's avonds de kleding

van de bruid en de bruidsmeisjes door de

naaste familie van de bruidegom naar het

huis van het meisje gebracht. Dit is een

heel ritueel. Er wordt dan driemaal aan-

gebeld en alleen degene, die daartoe van

te voren de opdracht heeft gekregen, mag

de deur opendoen. Daarna heet de hele

familie het bezoek welkom en zeggen de

bezoekers waarvoor ze zijn gekomen.

Belijdenisplechtigheid 

in de kerk in Moordrecht.

Foto: collectie H. Joseph-Siahaya

Je neemt gewoontes van Nederland over,

maar van binnen blijf je Moluks.
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Okkie Joseph is nu 52 jaar, is

getrouwd, heeft drie dochters en één

kleinzoon, en woont in Moordrecht. Zij is

al dertig jaar leerkracht, eerst op de

Sjalomschool en nu op de School met de

Bijbel De Rank. Het is een christelijke

school, waarvan een vijfde deel Moluks is.

Als fulltime kracht vervult Joseph er een

zeer veelzijdige functie. Ze staat twee

dagen voor de klas, vervult één dag ICT-

taken en geeft twee dagen les in de

Maleise taal en cultuur. Op De Rank is ze

de enige Molukse leerkracht en zo voelt

ze zich ook. Op haar werk past ze zich aan

de Nederlanders aan, maar van binnen

blijft ze Moluks. Pas wanneer ze naar huis

gaat, voelt ze zich echt thuis. Dan is ze

onder haar eigen mensen en spreekt ze

haar eigen taal. 

Er heerst een heel hechte band tussen de

Molukkers onderling. Iedereen kent

elkaar en groet elkaar. Jarenlang heeft

Okkie Joseph buiten de Molukse wijk

gewoond. Hoewel ze het daar prima met

haar Nederlandse buren kon vinden, was

ze er niet echt gelukkig. Voor het minste

en geringste trok ze naar de wijk, waar

haar ouders en broers woonden. In die

tijd was haar huis dan ook geen thuis.

Natuurlijk zorgde ze er voor haar gezin,

maar het echte leven speelde zich toen al

af in de wijk. Momenteel wonen hon-

derdveertig gezinnen in de Molukse wijk,

waarvan de familie Joseph er één is.

Godsdienst 
Een gesprek met Okkie Joseph leert

ons dat het geloof één van de pijlers is,

waarop de Molukse traditie rust. 'Bij alle

grote gebeurtenissen - zoals geboorte,

huwelijk en overlijden – speelt de kerk

een hele belangrijke rol. Zelf hang ik de

Moluks evangelische kerk aan: de GIM.

Dit is een protestantse godsdienst speciaal

voor Molukkers. Wij zingen en bidden in

het Maleis. Alleen de preek is tweetalig.

Maar er zijn ook veel Molukkers, die het

rooms-katholieke geloof aanhangen. Dat

is niet het geval in Moordrecht, meer in

Zwolle. Daarnaast zijn er nog Islamitische

aanhangers. Deze wonen voornamelijk in

Waalwijk en Ridderkerk. Op de

Molukken zelf wonen nog maar weinig

christenen. Zij worden gezien als een

negatief overblijfsel uit de koloniale tijd.

De situatie is er allang niet veilig meer.

Nederlandse Molukkers kunnen alleen

nog op uitnodiging van de familie de

Molukken bezoeken. En dan te weten, dat

er vroeger met de grote vakanties hele uit-

tochten plaatsvonden. In Moordrecht zijn

drie kerkgenootschappen, waarvan de

GIM en de GPM de grootste zijn. De

kerkgenootschappen verschillen niet veel

van elkaar, de liturgieopbouw is hetzelfde.

De GIM is alleen iets behoudender, ter-

wijl de GPM een eigen liedboek heeft.

Wel heeft elk kerkgenootschap zijn eigen

koren bestaande uit een vrouwenkoor,

een mannenkoor, een gemengd koor en

een fluitorkest.'

Onafhankelijkheidsverklaring
'Een heel gewichtige dag binnen onze

gemeenschap is 25 april. Dan herdenken

we de onafhankelijkheidsverklaring van

de Republiek der Zuid-Molukken, een

feest dat de avond van tevoren al begint.

Op die avond overhandigt de PPL aan de

kerkenraad de Molukse vlag, die zij het

gehele jaar onder hun hoede heeft gehad.

De PPL is een korps van een vijftiental

jonge jongens, die eerder voor deze taak

een eed hebben moeten afleggen.

Aansluitend vindt een kerkdienst plaats

voor de gehele Molukse gemeenschap. De

Hoe leven mensen met een andere achtergrond in Nederland? Houden zij aan hun eigen tradities vast of nemen ze

de gewoontes uit Nederland over? Om daarin meer duidelijkheid te krijgen, houden we gesprekken met Nederlanders

die een andere culturele achtergrond hebben. Deze keer waren we op bezoek bij Okkie Joseph. Ze zat nog in de

buik van haar moeder toen haar ouders vanuit de Zuid-Molukken afreisden naar Nederland.

Van binnen 
blijf ik Moluks

godsdienst is de steunpilaar van de molukse traditie

tekst: Connie Harkema
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Nederlandse gewoontes
'Natuurlijk hebben wij veel gewoon-

tes van Nederland overgenomen. Daar

ontkom je niet aan. Je woont in dit land

en je past je aan. Normaal gesproken

dragen wij ook westerse kleding. En ook

het Nederlandse eten nemen wij over:

lekker aardappeltjes met een kuiltje jus, of

winterkost of patat. Lekker makkelijk.

Omdat je moet meegaan met de wereld

waarin je kind opgroeit, is ook de opvoe-

ding niet meer honderd procent Moluks.

Tijden zijn veranderd, de behoefte is

anders geworden. Kinderen moesten

vroeger veel meer meehelpen. Gezinnen

hebben nu minder kinderen en maken

gebruik van moderne apparatuur, zoals

de wasmachine. In Indonesië bestaat die

luxe niet. Daar moeten de kinderen

helpen met hout sprokkelen, water uit de

put scheppen of een kip kaal plukken. De

mensen zijn daar veel armer.'

'Daar komt bij, dat we niet echt vreemd

tegenover Nederland staan. We zijn er

opgegroeid. Kinderen nemen gemakkelijk

gewoontes over. Soms heb ik daar moeite

mee, bijvoorbeeld wanneer het gaat om

beleefdheidsvormen. Mijn kinderen moe-

ten u tegen mij zeggen en mijnheer tegen

een oudere man. Kleine kinderen moeten

ook u tegen hun grote broer of zus zeg-

gen. Dat 'gejouw' tegen elkaar vind ik

maar niets. Sommigen houden de tradities

meer vast dan anderen. Mijn man bijvoor-

beeld, wil liever dat er tijdens de maaltij-

den niet wordt gesproken. Eten zien wij

als iets noodzakelijks. Iets, dat je nodig

hebt om te kunnen leven, om je sterk te

maken voor het werk dat gedaan moet

worden. Eten behoort dan ook snel te

gebeuren, want daarna wacht het werk.

Dat zijn we nog zo van vroeger gewend.

De mensen hadden een hard bestaan. Nu

is het zo, dat we na het eten gezellig met

elkaar gaan zitten en elkaar allerlei dingen

vertellen.'

Sterke gemeenschapsband
'In principe zijn we altijd met elkaar.

De kinderen gaan weinig uit, ik bedoel

niet naar een disco of zo. Ze doen alles

wat de ouderen ook doen. Al moeten ze

de volgende morgen nog zo vroeg op, ze

zullen altijd meegaan naar een late kerk-

dienst. Gewoon, omdat het zo hoort.

Verder houden ze van hun wijk. Er is veel

ruimte; ze kunnen er heerlijk spelen.

Voor de toekomst verwacht ik weinig ver-

anderingen, hoewel normen en waarden

wel een beetje verwateren. Mijn oudste

dochter bijvoorbeeld, woont samen. Dat

hoort niet, maar ik vind dat ik dat moet

respecteren. De komst van de pil heeft

veel veranderd. Molukse jongeren zijn

wat dat betreft niet veel anders dan

Nederlandse jongeren. Maar omdat we in

een gemeenschap leven, kunnen we de

tradities wel langer vasthouden.'

Tot slot nog een Nederlands 
kinderliedje in het Maleis:

Djuragan aku mau ikut 

Schipper mag ik overvaren, 

Bolehkah? 

Ja of nee? 

Harganja jang harus bajar 

Moet ik dan ook tol betalen, 

Berapa? 

Ja of nee?

Bij een feest hoort een grote maaltijd, waar veel

mensen voor worden uitgenodigd.

Foto: collectie H. Joseph-Siahaya
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De bruid heeft van te voren, samen met

de familie van de bruidegom, haar eigen

kleding met bijpassende schoenen, sie-

raden en ondergoed uitgezocht. De bruid

kiest tegenwoordig meestal voor een witte

bruidsjurk, maar er wordt ook nog wel in

sarong (rok) en kebaja (kanten blouse)

getrouwd. De familie van de bruidegom

betaalt de gehele aanschaf. Als alles com-

pleet is, wordt de kleding met accessoires

in een grote koffer gestopt, die op de

vooravond van het huwelijk aan de bruid

wordt overhandigd, zodat de familie de

inhoud van de koffer kan controleren.'

'De volgende dag haalt de bruidegom de

bruid op. Daarna wordt om elf uur het

gemeentehuwelijk voltrokken en aanslui-

tend het kerkelijk huwelijk. Na afloop

wordt er bij de bruid gegeten. Na de

maaltijd vindt de officiële overdracht

plaats. Daarbij spreekt zowel de ceremo-

niemeester van de bruid als de ceremo-

niemeester van de bruidegom het bruid-

spaar toe. Het binnenhalen van de bruid

in het huis van de bruidegom gebeurt met

veel ceremonie, waarna wederom een

maaltijd wordt genuttigd. Tot slot is er

een groot feest in een aparte, afgehuurde

zaal. Tijdens het feest wordt er weer gege-

ten. Geen grote maaltijd, maar soep, rijst

met toebehoren en koffie of thee met

koek. Om middernacht wisselt het bruid-

spaar van kleding en gaat het de genodig-

den langs met een mandje met bruidssui-

kers en parfum. Iedere bezoeker krijgt

dan een snoepje en een wolkje parfum.' 

'Het feest is rond twee uur 's nachts afge-

lopen. Voor onze begrippen behoorlijk

vroeg, want voorheen gingen we tot zes

uur door. We hebben het tijdstip ver-

vroegd, omdat het kersverse bruidspaar

de volgende morgen weer vroeg op moet

om alle mensen, die hebben meegeholpen

aan het doen slagen van de bruiloft, uit te

nodigen voor een avondmaaltijd. Het

bruidspaar bedient dan zelf. Op de zon-

dag of de maandag komen de naaste

familieleden weer bij elkaar. Ditmaal om

de enveloppen met geld te inventariseren.

Elke enveloppe is genummerd. In het bij-

zijn van de familie worden de enveloppen

geopend, het geld geteld en het bedrag in

een schrift geschreven.'

De vertroostingsdienst bij overlijden
'Het lichaam van de overledene wordt

afgelegd door een bepaald persoon,

meestal afkomstig vanuit de eigen familie.

Daarna wordt de overledene opgebaard

thuis of in de aula van de Algemene

Begraafplaats. Op de derde dag wordt in

de middag de kist in de

kerk gezet. Dan houden

we een vertroostings-

dienst. Dat is een kerk-

dienst met na afloop

gelegenheid tot condoleren. De kerk is

dan afgeladen. Uit heel Nederland komen

de familieleden en kennissen. De ver-

troostingsdienst is een gemeenschappelijk

gebeuren, waarbij de koren van beide

kerken (de GIM en de GPM) zingen. Ook

zijn de kerkeraadsleden en de predikan-

ten van beide kerken aanwezig. Eén van

hen leidt de dienst.'

'Tijdens de condoleance is er koffie, thee

en heel veel soorten koekjes, tot poffertjes

aan toe. Voor de mensen, die van ver

komen, wordt speciaal warm eten

gemaakt. Om elf uur 's avonds gaat de

kerk dicht. De volgende morgen om half

elf gaat de plechtigheid weer verder met

de begrafenisdienst. Molukkers worden

zelden of nooit gecremeerd, omdat dit

niet in de Bijbel staat. Veertig dagen na

de begrafenis wordt een korte dienst

gehouden voor de naaste familieleden,

waarbij ook weer koffie met koekjes

geserveerd wordt. De veertig dagen staan

voor de tijd van de hemelvaart van de

Here Jezus na zijn sterven.'

Een kindje wordt gedoopt in de kerk.

Foto: collectie H. Joseph-Siahaya

In de Molukse wijk in Moordrecht 

wonen honderdveertig gezinnen.
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Slavernij
In 1863 werd de slavernij officieel afgeschaft.

Ook Nederland heeft zich schuldig gemaakt aan

handel in slaven. Suriname was het belangrijk-

ste afzetgebied voor de Nederlandse slaven-

vaart. De meeste kinderboeken geven een aan-

grijpend beeld van het leven van slaven.

Duiven houden
De duif is een alledaags dier, dat al in het bijbel-

verhaal van Noach voorkomt. Noach liet een

duif los die tot twee keer toe terugkeerde naar

de ark. De tweede keer had hij een olijftakje in

zijn snavel, als teken van een nieuw begin.

Ruslandgangers
Met de groene zak, gevuld met land- en tuin-

bouwzaden, trokken de Vriezenveense boeren

in het vroege voorjaar er op uit om wat bij te

verdienen als marskramer. Ze kwamen tot in

Rusland, waar ze in St. Petersburg een

Nederlandse wijk bouwden.

Eekschillen
Eek is een streeknaam voor eik. Eekschillen is

het verwijderen van de schors in de tijd dat de

sapstroom van de wortels naar de takken op

gang komt. De schors werd gebruikt voor het

looien van dierenhuiden.

En nog veel meer...

in het 
volgende nummer
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Noteer nu alvast in uw agenda:

Nationale Verteldag
zondag 6 juni

Een jaar lang voor maar ¤18 !

Word nu abonnee en u krijgt het boek Kijk ons! Een kijkje in het dagelijks leven van Nederlanders anno 2000 cadeau.

Stuur deze bon naar: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Postbus 13113, 3507 LC Utrecht

(telefoon: 030-2760244, fax: 030-2736111, email: ncv@volkscultuur.nl)

Tradities zijn gewoonten en gebruiken die doorgegeven worden van generatie op

generatie. Lees daarom elk kwartaal over de boeiende achtergronden van onze 

alledaagse dingen, tradities en rituelen.

Als u zich nu abonneert, betaalt u voor de komende drie nummers slechts E 12,-.

Ja, ik neem tot wederopzegging een jaarabonnement op Traditie.

Naam:

Straat:

Postcode :

Woonplaats:

Telefoon:

Datum:

Handtekening:

✄

Verhalen vertellen is van alle tijden. Altijd

hebben mensen elkaar verhalen vertelt

over hun alledaagse dingen, tradities en

rituelen. Immers: iedereen heeft een

verhaal! Om het vertellen van verhalen te

stimuleren, organiseren het Nederlands

Centrum voor Volkscultuur en de

Stichting Vertellen op zondag 6 juni 2004

de eerste Nationale Verteldag. 

Verspreid in heel Nederland zullen vertel-

lers op allerlei lokaties hun verhaal ten

gehore brengen. 

Nederland zal gonzen van de verhalen.

Kom luisteren of vertellen!

Meer informatie: 

www.nationaleverteldag.nl of Nederlands

Centrum voor Volkscultuur (030-2760244)
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